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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47611&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47611&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47611&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47611&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47611&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[   קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 וןעי דפי

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

עין יצחק

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 

 שא בפרשה: איסור גרימת מחיקת שם ה'ו נ

 ]הנהגת האכילה[   מזון כשר נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: דיני יחוד

 נושא בפרשה: עיר הנידחת  ]דרוש וקבל שכר[

 פיצול מנהגים -נושא בפרשה: לא תתגודדו 

 נושא בפרשה: שמיטת כספים ופרוזבול

 מצוות צדקה נושא בפרשה:

 צ'רידי -נושא בפרשה: ימי התרמה 

 עליה לרגלמצוות : בפרשהנושא 

 

 שאר עניני הפרשה...

 

 מענייני דיומא: שבת ראש חודש אלול

 מענייני דיומא: לקראת חודש אלול

 מענייני דיומא: לדוד ה' אורי וישעי

 מענייני דיומא: סליחות בחודש אלול

 מענייני דיומא: אמירת י"ג מידות של רחמים

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:44863
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 איסור גרימת מחיקת שם ה' נושא בפרשה:  

 

]איסור מחיקת שמות, בידים או בדרמא, דוד המלך שזרק שם לתהום, דין כתבי  גניזה או מיחזור

כרות, איבוד ע"י גוי או קטן, מחיקה לצורך כתיבת פרשיות במקומן, ספרי קודש הקודש שאין בהם אז

, גניזת ספרים בלויים שניתן להשתמש בהם, עלוני שבת, מראי מקומות בלימוד, עלי  שנדפסו על תנאי

 עולמות, קסז )לא תעשון כן לה' אלוקיכם( ]יב, ד[ ניסיון של ספר[ הגהה והדפסת 

)ונתצתם    ?םמשום איסור מחיקת הש ותוהאם יש איסור לצבוע א ,פסוקים יועל יםקיר שכתוב

 אור פני משה, תשע"ח ם( ]יב, ג[את מזבחותם... לא תעשון כן לה' אלוקיכ

]ילד רשם על לוח את שם ה', האם ניתן להניחו על הגג כדי שהשם 'גרמא' במחיקת שמות קדושים 

)ונתצתם את ימחק ע"י הגשם, הבאת תפילין לחולה במחלה מדבקת שאחר השימוש ישרפו את התפילין[ 

 פניני אי"ש, תשע"ח מזבחותם... לא תעשון כן לה' אלוקיכם( ]יב, ג[

]האם לא מוחק את שם י'ה, כתיבת שם אלוקים, כתיבת אותיות בבת אחת, תשר"ת כתיבת שם הוי'ה 

)ואבדתם את שמם מן המקום ההוא, לא תעשון כן לה'  בבת אחת, תפילין של יד ושל ראש בבת אחת[

       עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' נד(   ד[-גאלוקיכם( ]יב, 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

]איסור מחיקת ה'  האם לאפשר הנחת תפילין לחולה במחלה מדבקת, ששורפים כל חפציו?

 במשנת רש"י, תשע"ב בגרמא[ 

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

 )לא תעשון כן לה' אלוקיכם( ]יב, ד[ '[ אות הה משמעות  ,יש הבדל בין שם בלע"ז לבין בלשון הקודש  האם

 תורה והוראה, תשע"ג

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ג  [יב, ד( ]לא תעשון כן לה' אלוקיכם)מפני פיקוח נפש  מחיקת שם ה'

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

  תשע"ו  אשכול יוסף, תשע"ד]ה, כח[   א נטמאה...ונקתה ונזרעה זרע(ם ל)וא כאן איסור מחיקת השם? 

 אשכול יוסף, תשע"ח   תשע"ז

איסור מחיקת השם • אלו שמות אינם דברי חז"ל ופסק ההלכה.  -חיקת השם איסור מ]מחיקת השם 

מחיקת שם שנכתב שלא בקדושה או לאיסור ולהיתר. נמחקים • הצורות שונות של מחיקות השם, 

חולה איסור מחיקת השם במקום בזיון וחילול השם. . לצורך מצוה. מחיקת שם בגרמא. שכתבו נכרי

במחלה מדבקת שבבית החולים שורפים את כל כליו, האם מותר להביא לבית החולים תפילין שעתידים 

יקת שם שנכתב על לוח על קיר בית הכיסא. מחמחיקת שם שנמצא כתוב  .להישרף, רחמנא ליצלן

כתב על המסך שם מקבצי מחשב וסרטי הקלטה.  מחיקתמחיקת שם שמים על ידי נכרי. ]בבית ספר[. 

אלו שמות מחיקת שם מכתובת קעקע,  .וכתיבה על הדיסק • מחיקת הקלטה על ידי הקלטה אחרת

• כיסוי שם שמים על ידי כתב אחר • נכללו באיסור המחיקה • אופני המחיקה האסורים והמותרים 

 עולמות, תצטבי סרט צילום[ שם השם • מחיקת שם מעל גצביעה וקילוף קיר שכתוב עליו  

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:44863
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/167_2_okkk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/246_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_47_78.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/66_45_46_47_48_49_50_73.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/52_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/499.pdf
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 מזון כשר   נושא בפרשה:

 

 לנו הותר במדבר, מדוע השחיטה נעשתה ]איך? ודגים עופות בהמות בין בשחיטה הבדלים יש מדוע

 ג" תשע, רוזנבלום הרב שיעורי  [כא, יב( ]ומצאנך מבקרך וזבחת) חיים[ בעלי לאכול

זריקת ]שיחה בשעת האכילה, דרך ארץ בסעודה, שימוש בדברי מאכל שלא לאכילה, הנהגת האכילה 

 דברי הלכה, תשע"ו או תליית פת, אין מעבירין על האוכלין[ 

 שפת אמת, תרל"א  הדרכות לקדושת האכילה

 שלמים מציון, תשע"ו  )וכל שרץ העוף טמא הוא לכם( ]יד, יט[ ת תולעיםמאכיל זהירות

]תערובת, מנהג עובדי ע"ז, חלב נעשה מדם, חוק, כי קיום הגדי מחלב טעמי איסור "בשר בחלב" 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' ט(  האם[

   [ , יוצא ונכנס, עובדי רפתות גויים והבעלים מחחלי שבתמצלמות]במדינת ישראל כיום  כשרות החלב

 (פ' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא

]כצבי וכאיל, כי יצוד ציד חיה  מבעלי חיים ועופות בטבע ולא במשק הבית  -אכילת בשר המותרת 

  כלי יקר, תשע"טאו עוף, וצא השדה וצודה לי ציד, להטריח את האדם ולהרחיקו מתאוות בשר[ 

, בבעלי חיים שאינם ]איסור סחורה בנבילות וטריפות מדאורייתא או מדרבנן מסחר במזון לא כשר

עומדים לאכילה, מסחר שלא למטרות אכילה, מכירת מאכלים באריזות סגורות, היתר 'נזדמנו' לו, 

כלים האסורים מדרבנן, מכירת מזון שאינו כשר במרכולים, שיווק שותפות או תיווך איסור סחורה במא

ברה בע"מ, אספקת מזון בעסק כזה, מסחר בח בתעשיית המזון הלא כשר, פועל פקיד שליח או מפקח

 עולמות, שמ )זאת הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[ שאינו כשר לבתי חולים, 'מכירת' המסחר לגוי[

 ז )עמ' כ(אספקלריא, תשע"האם נבלות וטרפות הן 'מוקצה' בשבת? 

ף האם הוא ]עד הסעודה הבאה, חלב לבשר או בשר לחלב, עו  זמן ההמתנה בין אכילת בשר לחלב

או סוף ים, או הבשר בין השיניים, המתנה מסוף אכילת בשר כבשר, טעם ההמתנה מפני השומן הקי

הסעודה הבשרית, ספק בזמן ההמתנה, שש שעות, חמש שעות, שלוש שעות ושעה, חולים וקטנים, בליעת  

 ו( ]יד, כא[)לא תבשל גדי בחלב אמ ויטמינים בשריים, גבינות קשות, פיצה, מאכלי חלב בשבועות[

 עולמות, קמב

 עומק הפשט, תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"ח ]אניסקיס[תולעי דגים האסורים והמותרים באכילה 

  עומק הפשט, תשע"ח חרקים בתות שדה 

 אבי עזרי, תשע"ז למי שעתיד לדבר עם השכינה   ]גם מאיסור גזל[מזון כשר בתכלית 

נחשב למום המבטל  פגם בכשרות בהמה, טול מקח כתוצאה ממציאת פגם בכשרותיב]הונאה בכשרות  

ו, וביאור טעמ ,הגורם לביטול המקחהמקח • חידושו של הר"ן שגם מה שנאסר מספק הוא "מום" 

האם גם  -שיש בעיה שאינה לעיכובא כ. הנסיבות המצדיקות בטול מקח כתוצאה ממציאת פגם בכשרות

קנה דבר ח. ללא הודעה על כך ללוק ה"מכירת מה שהותר מחמת "הפסד מרוב .אז רשאי לבטל המקח

קנה דבר האסור . מעיקר הדיןמשום קנס או . האם המוכר חייב להחזיר התשלום -איסור ואכלו 

מכר תפילין ומזוזות שהתעוררה שאלה . האם המוכר חייב להחזיר התשלום -באכילה מדרבנן ואכלו 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_47_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_47_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_46_79_0.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/340.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_47_78.pdf
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http://olamot.net/sites/default/files/pdf/142.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_170_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_171_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_13_77.pdf
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מכירת פירות שביעית מ"היתר מכירה" תחת תעודת כשרות . האם חייב להודיע לקונה -על כשרותם 

ר שאסור בהנאה • מוצ. מכירת מאכלים ששהו תחת המיטה. "שבמקום נשמרת "שמיטה כהלכתה

מוכר שלא ידע שהמוצר  .קנה איסור הנאה ומכר לנכרי • קנה איסור הנאה ועירבו במאכלים נוספים

המוכר מוצר האסור ליד קטן או למומר •  .אסור באכילה • קונה שמכר לנכרים או האכילו לבעלי חיים

 עולמות, תצו [ ביקש לקנות מוצר בהשגחה מסויימת וקיבל בהשגחה אחרת

 (, תשע"ט2נתיבים לכשרות )זיוף חותמות כשרות  

]חלב ישראל, פיקוח ע"י מצלמות, ישראל מומר, חלב טריפה וניתוחים, חליבה בשבת, כשרות החלב 

 (, תשע"ט2נתיבים לכשרות ) פיסטור האם הוא כבישול, פרה האוכלת חמץ או קדושת שביעית[

 

 ]האוכל בשוק ועוד[ הנהגות האכילה

 

האכילה, דרך ארץ בסעודה, שימוש בדברי מאכל שלא לאכילה, זריקת  ]שיחה בשעתהנהגת האכילה 

 דברי הלכה, תשע"ו או תליית פת, אין מעבירין על האוכלין[ 

 שפת אמת, תרל"א  הדרכות לקדושת האכילה

יד חיה  ]כצבי וכאיל, כי יצוד צמבעלי חיים ועופות בטבע ולא במשק הבית  -אכילת בשר המותרת 

  כלי יקר, תשע"טה וצודה לי ציד, להטריח את האדם ולהרחיקו מתאוות בשר[ או עוף, וצא השד

 אבי עזרי, תשע"ז למי שעתיד לדבר עם השכינה   ]גם מאיסור גזל[מזון כשר בתכלית 

]מדוע פסול לעדות, מה ומתי גדר האיסור, בת"ח ובאדם אחר, בקבע או מה לכלב האוכל בשוק דו

מעטים, אוכל בהליכה או אף בישיבה, מצד עיקר הדין או מוסר וצניעות, האם , בפני רבים או ארעיב

מו, מחילה על כבוד האדם, בחדר המדרגות בערבי פסחים, פינת אוכל בפארק אדם רשאי לבייש עצ

כל לחוץ, בחוף הים, בנסיעה ברכב, בהסעה ואלחנות מחוץ למסעדה, אוכל בביתו ויוצא עם הציבורי, שו

 עומק הפשט, תשע"ט במזנון של חתונה, קידוש ללא מקומות ישיבה[ ,של אברכים, בבר פתוח בחדר אוכל

מתוך הספר [כות אכילה בשוק עם הכרעות מרנן ורבנן גדולי הפוסקים שליט"א תמצית הל

 סף גיליונות, תשע"ט )עמ' קי(וא חיים" העומד לצאת לאור בקרוב[  למי"ש

, מהו 'שוק' ומה היא בשּוק האוכל עדים 'בזויים',]קבילות עדותם של  כשרותו לעדות -האוכל בשוק 

האכילה הפוסלת, אוכל מזון מהיר, באכילה או בישיבה, במזנון פתוח לפני אירוע, באוטובוס או בחוף 

, המקבל יםת הרבים בגופיה או מכנסים קצרהים, המחטט בפחי אשפה לאיסוף בקבוקים, ההולך ברשו

  עולמות, שצו  תמיכות מגופים וישויות זרות[צדקה מגוי, בפרהסיה או בצנעה, 

וד האיח ]האוכל בשוק[טעם ממאכלי השבת שקנה, ברחוב, האם נפסל לעדות?  -'טועמיה' 

  בחידוד, תשע"ז

 משנתה של תורה, תשע"ט )עמ' יא(דרך לבין הזמנים  ציוני -האוכל בשוק 

 

 שאלות כשרות חדשות

]בשר שפותח בתנאי מעבדה מרקמת שריר של פרה, והותקן לאכילה, האם  מתאי גזעכשרות בשר 

מותר באכילה רק מבהמה כשרה, היוצא מן הטמא, האם מותר להוציא את רקמת השריר מבהמה חיה, 
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ביטול  אבר מן החי, מבהמה שלא נשטה כדין, מאיברים שאינם מוגדרים 'בשר',  האם המוצר הינו בשרי,

תא אינו בר אכילה, איסור אכילה על דבר שלא נראה בעין[  א הוא מיא בעלמא, האםבשישים, האם ת

 עולמות, שצ  )זאת הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[

המתהפך[  ]ברוילר חשמלי, אש שמחוץ לכלי, מתחת גופי חימום, גרילר  צליית כבד במכשיר חשמלי

 נוה ההיכל, תשע"ה  )רק הדם לא תאכלו( ]יב, טז[

ש כעץ, בישול  ]כשרות הג'לטין, חלב שנתייבש בעור קיבת בהמה, בשר יב  מאכלות אסורים שנתייבשו

וטריפות, 'דרך אכילה', אכילת מוש"ק מדם חיה, 'פנים חוזר המרכך, אכילת עור ועצמות של נבילות 

ות' באו לכאן, שינוי בידי אדם או באופן טבעי, מאכלות אסורים שעובדו ונפסלו מאכילת כלב, חדש

לי נקניק המופקים מעור השבתם להיות ראויים לאכילה, האם ג'לטין הוא בשרי, ג'לטין בתרופות, שרוו

 עולמות, שעט  יד, ד[)זאת הבהמה אשר תאכלו( ] נבילה[

]חימום מזון באמצעות קרינה אלקטרו מגנטית, מהי 'אש', בליעה בדפנות, דין  תנור מיקרוגל בהלכה

הכשרת  רוגל לבשרי וחלבי, חימום פרווה במיקרוגל בשרי או חלבי,'זיעה', כיסוי הכלי, שימוש במיק

)לא תבשל  קרוגל עם השחמה, בישול ב'קרני גמא'[מיקרוגל, הכשרת כבד במיקרוגל, בישולי עכו"ם, מי

 עולמות, שצדגדי בחלב אמו( ]יד, כא[  

כל במסורת, הסתמכות על עדות ]עופות, בהמות, חגבים ודגים, עוף הנא באכילת בעלי חייםמסורת 

ציורים, תרנגול הודו, עוף שידוע שאינו דורס, הצורך במסורת בבהמה להיתר אכילה או בכתב או 

לאבחנה בין חיה לבהמה לגבי כיסוי הדם, מנהגים סביב פר מזן ז'בו, סימני המסורת בחגבים, העתקת 

טיפול גנטי מדג לא כשר, סעודת רת לקהילות אחרות, מסורת לגבי דגים, דגים חדשים שעברו מסו

 נוה ההיכל, תשע"ב   עולמות, רנא )זאת הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[   המסורת בירושלים[

 מסורת טהרת העופות, תשע"ז עמ'( 86]תרנגולי בראקל[ )ת טהרת עופות" "מסור קונטרס

)כל ציפור טהורה  ]שינויים גנטיים ומשמעותם ההלכתית[ היתר אכילת תרנגולים מושבחים וביציהם

 נוה ההיכל, תשע"גתאכלו( ]יד, יא[  

 יעזר, תשע"חלנועם א  תשלום על קניית מאכלות אסורים

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' לו(  לה?תר באכיהאם מו ,חיה כשרה שילדה ולד שאין סימני כשרות

 הרב ד"ר חיים מנחם ברייר, תשע"ט-מפנקסו של רופא  ]רכיבים מן החי[ כשרות החיסון נגד חצבת

  מאיר דרך, תשע"ט  כשרות סיגריה אלקטרונית

]איסורי אכילה, הנאה, שאיפת אדים, ריח, האם עישון נחשב כאכילה, כשרות סיגריה אלקטרונית 

עומק זיעה, שלא כדרך הנאתו, ברכת הנהנין על טעם הסיגריה, בריאות, שמירת הגוף, כשרות לפסח[  

 שע"טהפשט, ת
 )עמ' סג( תשע"ט ,אספקלריא  כשרות סיגריות אלקטרוניות

 

 נושא בפרשה: דיני יחוד 

 

 תשע"טבית מדרש נועם אלימלך מליזנסק, הלכות איסור יחוד 
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 מיקתא, תשע"טשמעתא עיחוד לאורך זמן עם אחותו  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז]דרבנן מול דאורייתא, איסור יחוד במקום פק"נ[  "תחומין" או "יחוד" 

 עומקא דפרשה, תשע"ה לפני עור, עם קטנים, בחדר ניתוח, פרוצים, אשתו עמו[]איסור יחוד 

בן אמך או בנך או בתך(  תך אחיך)כי יסי ]עם קרובות, מגורים קבועים וארעיים, בעלה בעיר[ דיני יחוד

  מאור השבת, תשע"ד]יג, ז[ 

)כי יסיתך  ]מדאורייתא או מדרבנן, פתח פתוח לרה"ר, סגור או נעול, דירה האחרונה בבניין[איסור יחוד 

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' פג(אחיך בן אמך( ]יג, ז[  

 בית מדרש נועם אלימלך מליזנסק, תשע"טהלכות איסור יחוד 

לאיסור, זקן וחלש, גילאי האיש והאשה, שמרטף, הגדרת מקום  או גדרעצמי, ]איסור  הלכות יחוד

האסור ביחוד, רחוב, מכונית, שדה, מרפאה, דין פתח פתוח והגדרתו, אפשרות כניסה של אחרים, בעלה 

לבו גס בה במקומות עבודה, אשתו עמו ודיניו, שיעור זמן  בעיר, גדר ההיתר, והמציאות בעיר גדולה,

 עולמות, קטז )כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך( ]יג, ז[  ית[, במעלאיסור יחוד

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

 אשכול יוסף, תשע"ח   תשע"ז  תשע"ו  אשכול יוסף, תשע"ד כאן איסור יחוד? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  חינוך לאיסור יחוד בקטן

האם מקודשת ודאי, או  ]גרוש שבא על גרושתו, או רק התייחד עמה בפני עדים, יחוד אדם עם גרושתו

מנים הבעל והאשה  תו ביאת זנות. חזקה באשה שאינה גרושתו, האם נאספק, חזקת אין אדם עושה בעיל

לומר שלא בעל לשם קידושין, התייחד עמה, או שבא עליה שלא בעדים, האם מקודשת, ראו עדים את 

 בינת המשפט, תשע"ח הביאה או את היחוד, ולא ידע הבעל שיש עדים[

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט ]הלכות יחוד[בעלה מתיר לה ללכת למקום היחוד היתר 'בעלה בעיר' כש

 

 דרוש וקבל שכר[]נושא בפרשה: עיר הנידחת  

 

התראה בת"ח, ]ירושלים, מחצה על מחצה, גרים ועבדים, התראת ספק,  עיונים בדיני עיר הנידחת

התראה על הממון, בהמת השותפין, מחובר לקרקע, פירות העומדים להיבצר, בדק הבית, נכסי רשעים 

 כאיל תערוג, תשע"ד  )ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[ שבמקום אחר[

]האם נחשבת כקרקע, מדוע לא ידחה  על פתח הבית, מצילה את עיר הנידחת משריפה מזוזה

הגר"א    מגישי מנחה, תשע"ד)ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[  דשריפה את ל"ת[ 

 גניחובסקי, תשע"ג

יר ואת כל שללה )ושרפת באש את הע עיר שיש בה בית כנסת האם יכולה להיות עיר הנידחת?

 אשכול יוסף, תשע"ד   מעדני אשר, תשע"ב כליל( ]יג, יז[ 

שללה כליל( ]יג, )ושרפת באש את העיר ואת כל  הממון[]תאוות שריפת הרכוש בשל הנזק שהוא גרם 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז  יז[
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)ושרפת באש את העיר  כיצד מקבלים עדים על עיר הנידחת הרי א"א לקיים בהם כאשר זמם?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   מעדני אשר, תשע"ב ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[ 

  )ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[בגדי צדיקים שבעיר הנידחת האם נשרפים? 

 ר"א גניחובסקי, תשע"והג

הגר"א   )ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[ ממון השותפין שאחד מהם מעיר הנידחת

 סקי, תשע"דגניחוב

)ושרפת באש את העיר ואת כל שללה  רבותשריפת עיר הנידחת מצוה אחת גדולה או צירוף מצוות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג כליל( ]יג, יז[

  הנידחת[כשהוכרע דינה בסוף, דין ספק עיר ]האם נאסר מיד כשעבדו ע"ז או רק  ממון עיר הנידחת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג את כל שללה כליל( ]יג, יז[)ושרפת באש את העיר ו

אש את פת ב)ושר ]מצוה הבאה בעבירה בביטול עשה[ האם ניתן להקדיש בהמת עיר הנידחת לקרבן

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[

]מלקות על הנאה לא דרך אכילה, הבדל בין איסור הנאה דע"ז  איסור הנאה משלל ע"ז ועיר הנידחת

החפצא של ההנאה וקורת הרוח, אלא ההתהנות, איסור ההנאה מיין   לשאר איסור הנאה, האיסור אינו

 הגר"א עוזר, תשע"א )ולא ידבק בידך מאומה מן החרם( ]יד, יח[סך[ נ

וכרע דינם להריגה, כשמת ]האם סופרים את עובדי העבודה זרה, או את אלא שהרוב בעיר הנידחת 

, הכחשה בעדי עיר הנידחת, , רילוקיישןלגבי דין יום טוב שניחו"ל תושבות  אחד מהם, תושבות בטעות,

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט[ עדות שאי אתה יכול להזימה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"טעיר הנידחת קידושי אשה בקרקע 

]הריגת נשים וטף, ממונו של תושב העיר שברח, הכוונה צשריך לכוין הערות בדין עיר הנידחת 

 מלאכת מחשבת, תשע"זבשריפה[ 

)ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל(  ]גרמא[ שריפת מזוזה בעיר הנידחת ע"י מסירת המונע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ]יג, יז[

)ואת כל שללה תקבוץ ]מדאורייתא אין ברירה, ומדוע העיסה מותרת[ ת עיסה שחציה של עיר הנידח

 יז תירוצים עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' קה(אל תוך רחובה( ]יג, יז[ 

 מעדני אשר, תשע"ח  הריגת נשי וילדי עיר הנידחת

מלאכת מחשבת,   ?בהמת עיר הנידחת אם מטהרת אותה מידי טומאת נבילההאם שחיטת 

  תשע"ח

  מלאכת מחשבת, תשע"ח ?מהם נחשב שרוצה בקיוז על מנת לבטלה הא"משהה ע

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מ(  דחתין שריפת מזוזה בעיר הניבעני

 (כ' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  המסיתשנאת מצות 
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 פיצול מנהגים   -נושא בפרשה: לא תתגודדו 

 

ת העין של תורה נפרדת ידין בעיר אחת, מרא בתי שני אגודות, גודות]א  איסור הפיצול -לא תתגודדו 

במקום שבו הנוסח שונה, מיעוט המתפלל  קת, לא תתגודדו במנהגים, ש"ץ המתפללאו איסור מחלו

בתוך רוב ציבור, שוני במנהגי יבום, שוני במנהגי אבלות החורבן, טלטול או אי טלטול בשבת בהסתמך 

)לא תתגודדו(  הגו שלא לומר[ על העירוב, עמידה בקריאת התורה בבית הכנסת, אמירת תחנון במקום שנ

 עולמות, סח  []יד, א

]איסור לא תתגודדו, שתי עיירות, שני בתי דין, עיר המורכבת מכמה  פיצול מנהגים במקום אחד

ימין )לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ת[  קהלים, בית כנסת אחד, מתי רשאי יחיד להחמיר על עצמו ולשנו

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' קה(ושמאל( ]יז, יא[ 

 ד((, תשע"ט )עמ' קירחון האוצר )כהשימור מנהגי אבות בקהילה חדשה   

דבר שבקדושה בפני עשרה, הבדל בין פסוקי קדוש ] המנהגים השונים באמירת קדושה בציבור

יד בציבור, ע"י ש"ץ  קדוש וכ' לשאר המילים, הבדל בין קדוש קדוש ביוצר אור לאמירתו בקדושה, ביח

  נוה ההיכל, תשע"ב      יט, ב[] )קדושים תהיו([ או ע"י הקהל, יחיד המתפלל עם הש"ץ

]ברוב עם הדרת מלך, לחלק הציבור לשני  בניית בית כנסת ע"י פרישה והקמת בית כנסת אחר

 מנחת אשר, תשע"ו  מנינים עבור אבל[

]השתתפות חברים 'לא תתגודדו', בעשיית חתונה בימי הספירה כשאחרים נוהגים איסור 

 נר יששכר, תשע"ח בחתונה[

 משנת מהר"ל, תשע"ט  טעם איסור לא תתגודדו ישראל הם בנים למקום ועיקר הבריאה

משנת מהר"ל, איסור שני בי"ד בעיר אחת דרשות ד'לא תתגודדו', גדידה על מת ו תיבין ש קשרה

 תשע"ט

 

 שא בפרשה: שמיטת כספים ופרוזבול ונ

 

 תורה והוראה, תשע"ה  שמיטת כספים

]שיטת רש"י, שיטת היראים,שיטת הרמב"ם, סתם הלוואה, זמן שמיטת  עניני שמיטת כספים

 עומקא דפרשה, תשע"ה קו[כספים, פרוזבול לאשה, שמיטה ברב 

 מאור השבת, תשע"ה ספק שמיטת כספים, האם נוקטים לקולא או לחומרא 

)וזה דבר  , כפיית המלוה, המלווה חברו לעשר שנים[ייב לשמטדמלכא, ח]אפקעתא שמיטת כספים 

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נה(השמיטה( ]טו, ב[  
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חיוב נשים במצווה  פקעתא דמלכא, או מצוה לשמט, שיטת היראים,א] שמיטת כספים ופרוזבול

שעות, המחאות, מלוה ששכח ולא כתב פרוזול, בעל תשובה שלא כתב שהזמן גרמא, חיוב קטנים, הפרשי 

 עולמות, שנג  )שמוט כל בעל משה ידו( ]טו, ב[מעולם פרוזבול, השתדלות לקיים שמיטת כספים[ 

]דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה עליה, קדושה שניה   שביעית בזמן הזה

האם היתה מדאורייתא מתוקף שבועת עזרא, דעת  לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן בית שני

 הגר"א עוזר, תשע"ד , האם צריך קידוש שנת שמיטה[כמה מספריוהרמב"ם ב

]בשמיטה דאורייתא, הפקר בי"ד הפקר, החוב נשמט מאליו או רק  שמיטת כספים ותקנת פרוזבול

על השמיטה, המלווה חבירו בסתם כשתוך  כשאומר משמט אני, ספק ממון או ספק איסור, להתנות

   הגר"א עוזר, תשע"ה מת שביעית[  שלושים מסתיי

 כאיל תערוג, תשע"ה  הנחיות לפרוזבול מגדולי ישראל

הפרשה,  עיוןשלא תשמטני שביעית, הלוואה לעשר שנים[  וו עם תנאי ]מדוע לא הל תקנת פרוזבול

 כד תירוצים תשע"ד )עמ' קסג(

 

 מצוות צדקה   נושא בפרשה:

 

 אימוץ  על המיוחד הדגש מה דוע,מו הצדקה הנותן, ממה מגינה לחוש אמור ]כיצד נתינת צדקה מעלת

 שיעורי  [ז, טו( ]אביון בך יהיה כי) הדין[ ביום עלינו מגינות בשדה הצדקה מצוות היד, מדוע ופתיחת היד

 ד" תשע, רוזנבלום הרב

 שבילי פנחס, תשע"ה )נתון תתן לו( ]טו, י[ וצם ידי'תכלית מצוות צדקה, מלחמה ב'כוחי וע

פניני  ]חובת לימוד תורה וקירוב רחוקים, גדריה כמו בצדקה שהקרוב קודם[ אביון בתורה ובמצוות 

 אי"ש, תשע"ז

מתי חייב העני ליטול   ,עד כמה חייב אדם להשתדל שלא ייכנס למעגל העוני] העוני וקו העוני בהלכה

 רי קדימויות[, סדהאם קו העוני נמדד לפי מדדים אובייקטיביים או סובייקטיביים ,צדקה מן הקופה

 תורה והוראה, תשע"ד )נתון תתן לו( ]טו, י[

אורות    אשר ליהודה, תשע"ד )הענק תעניק לו( ]טו, יד[]חוב ממון, או מצוות צדקה[  מצוות הענקה

 הגר"א עוזר, תש"ע    הגבעה, תשע"ג

)הענק ]הקשר בין הענקה לדין שפחה כנענית[  ?מדוע אין מצוות הענקה לעבד עברי שמכר עצמו

       מלאכת מחשבת, תשע"ו   ( ]טו, יד[ עניק לות

 תשע"ו מציון,שלמים   ]לא נחלקה לשבטים[חיוב מעשרות בפירות הגדלים בירושלים 

כאיל    במשנת הפרשה, תשע"ד )עשר תעשר( ]יד, כב[ ]שותפות עם הקב"ה[ עשר בשביל שתתעשר

 תערוג, תשע"ד

)עשר תעשר( ]יד,  ]ע"פ החזו"א, לדעת מהות ההפרשה[הנוסח הקצר של הפרשת תרומות ומעשרות 

 שלמים מציון, תשע"ז  כב[
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]מעלת מעשר כספים, האם מדאורייתא מדרבנן או מחמת מנהג, חובו מדין נדר, כדין   מעשר כספים

מעשר עני או כדין צדקה, כיצד מחשבים את הרווחים, מועד עריכת החשבון, הוצאות מותרות בניכוי, 

דברי מצווה, דברי חובה, תשלום שכר   מעשר ממתנות כדירה וכו', שימושים המותרים מכספי מעשר,

 דיו והוצאות החזקתם, הוצאות נישואי ילדיו, הפרשה לחיסכון לשם כך, השדכן, התזמורת[ לימוד יל

 עולמות, פב  )עשר תעשר( ]יד, כב[

 יעות ווה כדי שיוכל לקיים המצווה בלי שום מנסגולה לעסוק בדיני התורה לפני קיום המצ

 שבילי פנחס, תשע"ד  )עשר תעשר את כל תבואת זרעך( ]יד, כב[

 , תשע"והגר"א גניחובסקי  ]ח"י או ב' פעמים ח"י[ספק בצדקה 

 ללב טובה עין בין ]ההבדל'? ידך את תקפוץ לא'-ו' לבבך את תאמץ לא' בציווי התורה כפלה מדוע

    תשס"ט, רוזנבלום הרב שיעורי  [ז, טו( ]אביון בך יהיה כי) ['גדול' כאדם מוגדר טוב, מי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]אם טרם התחיל במצוה[פטור נתינת צדקה של העוסק במצוה 

 מדי שבת, תשע"ובלב שלם   -מצוות צדקה 

 מגישי מנחה, תשע"ד )נתון תתן לו( ]טו, י[ כפיה על מצוות צדקה

]תרומה מגוי לבניית בית כנסת, או לנר למאור, קבלת צדקה  קבלת תרומות מגויים או מחללי שבת

ית הגוי, אורח כבוד בערב התרמה, תמיכה ממשלתית, הנחת קופת צדקה בבמגוי בפרהסיא, הזמנת גוי כ

קבלת קרבן ממומר, קבלת תרומה כספית ממחלל שבת, תרומת מומר לכתיבת ספר תורה, מבתי כנסת 

 עולמות, קמה  התורם על המבנה, זהירות צדיקי הדורות[רפורמיים, בניית ישיבה, פרסום שם 

 דאשכול יוסף, תשע"  )נתון תתן לו( ]טו, י[ לים אחוזיםמתרימי צדקה הנוט

)נתון תתן  ]עוסק במצוה דאורייתא או דרבנן, תשלום מיסים, האכלת עני שלא מברך[ מהלכות צדקה

 מאור השבת, תשע"ג לו( ]טו, י[ 

 אשכול יוסף, תשע"ו  )נתון תתן לו( ]טו, י[ ונותנים לו הנזקק ואינו רוצה לקחת צדקה מערימים

האם עדיף לתת צדקה בסתר למי שאינו קרוב או לתת לקרוב אע''פ שאינו ] עניני צדקה ומתן בסתר

האם אדם יכול להחליט אם הוא  ,ב למתן בסתרמי שמגלה לאשתו שנתן צדקה האם אינו נחש, בסתר

נמשל לזורע, מדוע בצדקה אסור לבזבז יותר מחומש, נתינת צדקה צדקה נותן ה מדוע , עשיר או עני

מעדני אשר,  )נתון תתן לו( ]טו, י[ ]ילה, האם צדקה היא מ"ע שהז"ג ונשים פטורות, צדקה מכסף גזולבל

 שר, תשע"המעדני א   תשע"ג

]ארבע כוסות, ארבעת המינים, ערבות, האם יש חיוב לתת צדקה לעני כדי שיוכל לקיים מצוות? 

 מעדני אשר, תשע"ט תפילין[

 מעדני אשר, תשע"טהאם יש חיוב ללוות כסף בכדי לתת צדקה? 

 מעדני אשר, תשע"טגדול המעשה מן העושה, או שווה לו? 

]מזכה את העשיר, יותר ממה שבעל הבית עושה עם ם בנטילת הצדקה מקיים גם העני מצוה? הא

 תשע"ט מעדני אשר, העני, העני עושה עם בעל הבית[ 

 מעדני אשר, תשע"ט'צדקה תציל ממות', פירושה  
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האם לתת ?   ו לונסת כלה כדי שיתהכנהאוסף כסף לכולל האם מותר לומר שהוא אוסף ל]עניני צדקה 

ו הגון  נתן צדקה לאדם שאינמי ש ?ד סכום גדולא מצוה יותר מלתת לאחייים סכום קטן הנלהרבה ע

שב נח  לאסוף כסף האם ההולך ?ה'ות יחינא מתנשו'ן נמדוע בצדקה לא אמרי ?האם קיים מצות צדקה

 ני אשר, תשע"ומעד  )נתון תתן לו( ]טו, י[ [כאילו קיים מצות צדקה בעצמו

האם ניתן לחזור ממחשבה לתת צדקה,  ]אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט,  נדרי צדקה במחשבה

  גמירות דעת, כתב המחאאה והתחרט, האם הממון נעשה ממון עניים, חשב לתת לעני אחד ולא מצאו[

 י התורה, תשע"במחמד   בד"ץ קהילות יעקב, תשע"ד   עולמות יד)נתון תתן לו( ]טו, י[  

שמעתתא עמיקתא,   )נתון תתן לו( ]טו, י[   וך כדי דיבוריכול לחזור בו ת , האםהחליט לתת צדקה

 תשע"א

במשנת הפרשה,   )נתון תתן לו( ]טו, י[ נתינת צדקה למי שאינו מהוגן, האם מקבלים עליה שכר

 תשע"ה

]מצות צדקה, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, חשב לבצע מצוה ונאנס  נתן צדקה למי שאינו הגון

 עמ' קמו( לג תירוציםעיון הפרשה, תשע"ז ) מקבל שכר, ומדוע כאן לא[

 ראה, תשע"חתורה והוקדימויות בנתינת צדקה   - משפחה תלמוד תורה וארץ ישראל

]הגדרת עני, אביון, פיקוח נפש או תלמוד תורה, פרנסת ילדיו או צדקה  קדימויות בנתינת צדקה

ים, איש ואשה, כהן לוי, 'מכירי כהונה' בצדקה, הכנסת כלה או תמיכה בישיבה, ישיבה או מקוה, לעני

 עולמות, קצב  )נתון תתן לו( ]טו, י[   עניי עירו, קרוביו[

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד טו, י[)נתון תתן לו( ] נתינת צדקה ע"י אשה ללא ידיעת בעלה

]מותר מגבית מסוימת, ומותר מגבית כללית, כשגבו והסתבר שיש לו, סמכות גבאי צדקה   מותר צדקה

ר, גבו לחולה והבריא, גבו להכנסת כלה ובטל השידוך, לשנות, וגבולות הסמכות, גבו לשבוי ושוחר

 ו, י[)נתון תתן לו( ]טהתחייבות בהוראת קבע, ספק אם המצוה תתקיים בעתיד, אספו יותר מהדרוש[ 

  עולמות, קמד  תורה והוראה, תשע"ד

  )נתון תתן לו( ]טו, י[ מעוררת שפע מאות ה' שבה נברא העולםפתיחת ה' אצבעות נותן הצדקה, 

 לי פנחס, תשע"בשבי

]האם יש עדיפות לת"ח נצרך מעיר אחרת על עם הארץ בן העיר, האם עני חייב גם לתת  בהלכות צדקה

  מעדני אשר, תשע"ב  ו( ]טו, י[)נתון תתן לצדקה[ 

מעדני אשר,  )כי לא יחדל אביון מקרב הארץ( ]טו, יא[ ?אביוניםכיצד התפלל הכהן הגדול שלא יהיו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  תשע"ד

בין אדם לחברו ובין ]העוסק במצווה פטור מן המצווה,  ע התפילה או הלימודנתינת צדקה באמצ

)פתח תפתח את ידך לאחיך( ]טו,  אדם למקום, ואני בצדק אחזה פניך, הכנסת אורחים דאברהם אבינו[

 רשה, תשע"ז )עמ' פ(עיון הפיא[ 

]משים שלום בין הקב"ה לעני, הנותן צדקה בהכרח יגיע לגיל שיבה, חוסך עניני צדקה  -פניני שמשון 

)פתוח תפתח את  עניות מצאצאיו, מעלת צדקה דרך גבאי, זכות נותן הפרוטה הראשונה כנותן האחרונה[

 זרע שמשון, תשע"ז  ידך( ]טו, ז[
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]כיצד התפלל הכהן הגדול למזון לכולם, כיצד קיים משה מצוות צדקה במדבר, הערות במצוות צדקה 

מדוע בצדקה אין צריך לבזבז יותר מחומש ממונו, אבד לו כסף והתייאש ועני מצאו האם קיים מצוות 

 מעדני אשר, תשע"ד תפתח את ידך( ]טו, ז[)פתוח  צדקה, הקדמת עניי ירושלים[

ת המעדנים, תור האוסף כסף לכולל האם מותר לומר שהוא אוסף להכנסת כלה כדי שיתנו לו?

 תשע"ח

תורת המעדנים, ?  גדול האם לתת להרבה עניים סכום קטן היא מצוה יותר מלתת לאחד סכום

  תשע"ח

 תורת המעדנים, תשע"ח ?מי שנתן צדקה לאדם שאינו הגון האם קיים מצות צדקה

 תורת המעדנים, תשע"ח  '?שונא מתנות יחיה'מדוע בצדקה לא אמרינן 

 תורת המעדנים, תשע"ח ?לל צדקההאם מותר להלוות את הכסף דהויא בכ ,הפריש מעות לצדקה

 שע"חתורת המעדנים, ת  ?מדוע אין מברכין על מצות צדקה כמו שמברכים לפני קיום כל מצוה

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' טז(? תרם סכם כסף ליתום ויש לפניו כמה יתומים למי יתן

 תורת המעדנים, תשע"ח ?ההאם מותר לקיים מצות צדקה באיסורי הנא

 תורת המעדנים, תשע"ח ?האם בלילה יש איסור לתת צדקה

 ?האם קיים מצות צדקה ,ל מחזק אותו בדבריםאין לו כסף לתת צדקה לעני הבא לפניו אב

 מעדני אשר, תשע"ח

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' מב(ם אפילו מאה פעמי -' פתח תפתח -'נתן תתן דרשת חז"ל 

 מעדני אשר, תשע"ח  ש צדקההתחשבות בבושת אדם הנצרך לבק

שבילי [ שוברת את קליפת יד שנשתלחה במקדשנו]הגאולה  היד לנתינת צדקה מקרבת את פתיחת

 חס, תשע"טפנ

מדוע רק בצדקה הצריכה התורה לומר שלא יהא לך קשה להוציא כסף ולא בשאר 

 מעדני אשר, תשע"ח  ?מצוות

    אספקלריא, תשע"ז )עמ' נה(? 'האם מותר להתחייב צדקה 'אם יחיה בני

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' טז(   נתינת צדקה לעני שאינו הגון

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' סה(כח צדקה וחסד להציל מכל פגע   

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סא(   שיעור חיוב מצות צדקה ומצות צדקה בגוי

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מה(  ?עניים יקיימו מתנות כיצד -בך אביון אפס כי לא יהיה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כב(  ?'גדרי הציווי 'ולא ירע לבבך בתתך לו

 (נב' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  בע ועומד על מצות צדקה""מוש

 (עג' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  נטילה לשם נתינה -מעלת מצות הצדקה 
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 צ'רידי -: ימי התרמה בפרשהנושא 

 

האם מותר לומר סכום גבוה לצדקה כדי שחברו יתן סכום יותר גבוה אע''פ שאינו מתכוין 

 תורת המעדנים, תשע"ח ?לתת

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לג( -אז נדברו    ה'מאצינג' הראשון

מאה מקיים מצוות צדקה על מאה, ויש לו זכות בכך  ]צ'רידי, התורםהתרמה בשיטת הכפלת תרומה 

במסגרת שיטת ההכפלה כאשר חלק שמחמתו אחר תרם להכפלת התרומה, התרמת דפי לימוד גמרא 

   דברי שי"ח, תשע"ט מהמתחייבים לא מקיים חלקו[

 משנתה של תורה, תשע"ט  ןמאצינג במשכ

האם מותר לומר סכום גבוה לצדקה כדי שחברו יתן סכום יותר גבוה אע''פ שאינו מתכוין 

 רת המעדנים, תשע"חתו ?לתת

מתרים לצדקה המקבל אחוזים, האם מותר לו להפציר בנותן, או שמא יש בזה משום 'לא 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(?  'תחמוד

ה לעניי העיר או לעניים מקרוביו על הכפלת  קבוע]האם להעדיף תרומה  צ'רידי במסגרתתרמה ה

 , תשע"טשליט"א זילברברגב " מהגר - שיעורי ליל שבת  התרומה בצ'רידי[

ל לצאת ידי האם יכוח, "נדר בעבר ליתן מאתיים ש, ינג'מאצ] כפל תרומה -התרמה במסגרת צ'רידי 

בעבר ממוסד מאתיים  לוה, ח"מאתיים ש הז י"ח מכיון שהמוסדות מקבלים ע"חובה בנתינת מאה ש

אם , התורמים בגללוע"י תשלום לו כפרעון  תחשבוהיתרה כל חובו בתשלום מאה פרוע האם יכול ל

ולא כנגד  תרומות חדשותמוכנים לתת כפל רק כנגד ך בפריעת מלוה כי התורמים נאמר שאסור לעשות כ

,  חובההאם יכול לחשב את המאה שח השני כפרעון כספו ח מ"אם תורם מאה ש - פרעון חובות ישנים

למוסד כתרומה כדי שהמוסד ירויחו תתם בימי ההתרמה האם מותר לרוקן את קופות הצדקה שבבית ול

על הכסף ת חדשות ולא או שאין זה ראוי כלפי התורמים שדעתם לתת כפל רק על תרומו - את הכפל

 וישמע משה, תשע"ח[ שבקופה שכבר נתרם למוסדות בעבר

 (ב' כות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-עינינו גל  מאצ'ינג בהלכה

בינת   ]תחרות, הוזלת מחירים, טובת הלקוחות או טובת הצדקה[השגת גבול בתרומה לברכת הצדיק 

 המשפט, תשע"ח 

תרום  ]ביום התרמה למוסד, ראובן רצה ללתרום ממעשר כספים שלו להשלים חיוב של חברו  

מראובן שיתרום  בשמעון שהתחייב לתרום לאותו מוסד ומבקשגש למוסד ביום התרמה של המוסד, פ

מראשי חבורות ] פניני הלכהאת הסכום דרכו, כדי לסייע בידו למלא התחייבותו, האם רשאי לעשות כן[ 

 (לאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -[יבת מירביש

 (לואוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -אז נדברומה ניתן ללמוד משיטת המאצינג?   

]האם לתרום מיד לצדקה, או להמתין ולארגן 'מצינג' הכפלת התרומה באמצעות  התרמת הציבור

תו, שכרו על שעודד אחרים לתת, האם מותר הציבור, כאשר התרמה כזאת תעכב את מועד תרומ

 ברכת יצחק, תשע"ט-שיעורי ליל שישי ל'המציא' תורם בכדי לעודד תרומות הקהל[
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עשר עטרות, ]מאצינג[ האם מותר להשתמש בעורמה בכדי להגדיל את היקף התרומות למוסד? 

 תשע"ט

  ]התרמה, עני המהפך בחררה, תחרות[ ודע שאחרים הקדימונג( ונמאצ'י) באו לקבוע יום התרמה

 (כחאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' - הפניני הלכ

]לא תחמוד, איסור כללי או פרטי, בהתרמה למוסדות טלמרקטינג  -לא תחמוד בשיווק טלפוני 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עה( חסד[

לו להפציר בנותן, או שמא יש בזה משום 'לא מתרים לצדקה המקבל אחוזים, האם מותר 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(?  'תחמוד

]אי קיום התחייבות לתרומה, ביטול הוראת קבע, התחייבות לתרומה בשבת נדר במגבית התרמה 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כו(-עומק הפשטתחייבות פיקטיבית[ בדרך רמז, מאצינג, ה

קבוע, התמכרות,  ]מצ'ינג, הכפלת תרומה, אסמכתא, הימור חד פעמי או הימורהתערבות לדבר מצוה 

 מכותלי בית הדין, תשע"ט משחק בקוביא[

 שי"ח, תשע"טדברי תרם למוסד תורני וקיבל החזר מס, האם נגרע מתרומתו? 

 

 עליה לרגלמצוות :  בפרשהנושא 

 

 (עח' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא ]טז, טז[  להרבות שלום -עליית הרגל 

)שלוש פעמים בשנה  עבד אין לו קרקע[]מי שאין לו קרקע פטור מראיה, חיוב עבד משוחרר בראיה 

 טז תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' פג(יראה כל זכורך( ]טז, טז[ 

  רך( ]טז, טז[)שלוש פעמים בשנה יראה כל זכו מצוות עליה לרגל למי שאין לו קרקע בארץ ישראל

 נועם אליעזר, תשע"ח     מגישי מנחה, תשע"ד

]פטור קטן מצוות חינוך לעליה לרגל? קטן חיגר שבגדלותו יהפוך לבריא, האם חלה עליו כיום 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"טמארבע כוסות בליל הסדר, חינוך לאיסור יחוד בקטן[ 

ורך( ]טז, )שלוש פעמים בשנה יראה כל זכ ]אע"פ שאין להם קרקע[  מצות חינוך קטנים לעליה לרגל

 מעדני אשר, תשע"ג טז[ 

 עומקא דפרשה, תשע"העליה ברגל ממש, בזמן המקדש ובזמן הזה[ ] עליה לרגל בחג הסוכות

מלאכת   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל, וכן לפטור מקרבן פסח

 מחשבת, תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ו הדר בחוץ לארץ האם יש לו חיוב לעלות לרגל?

]חיוב במצוות לפני הגיע זמנם, בחג בירושלים ]עליה לרגל[ להשתדל להיות החג האם חייב לפני 

חובת היחיד וחובת הציבור, להתקרב לירושלים לקרבן פסח, לבנות סוכה לפני החג, לקנות קרקע 

 מנחת אשר, תשע"ז להתחייב בעליה לרגל[
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]שאלת גשמים, ותן טל מדוע חששו לגשמים המונעים עליה לרגל רק בתחילת החורף ולא בסופו? 

 בחידוד, תשע"גהאיחוד ומטר לברכה[  

]עבר ונכנס, טומאה הותרה כיצד יתכן שטמא יתחייב בעולת ראיה הרי אינו יכול להכנס לעזרה? 

[  , נכנס לתיקון, נכנס לפיקוח נפש להציל חולה, טהור שנכנס ונטמא ברגל, ערלבציבור, נכנס דרך הגג

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

 "טהגר"א גניחובסקי, תשע  ]הבאת קרבן בתנאי[ חצי עבד וחצי בן חורין בעליה לרגל וחובת ראיה

 תשע"ט  תשע"ח   פניני אי"ש, תשע"ז  יוזמתו של אלקנה לעידוד העליה לרגל

 מנחת אשר, תשע"ז   ?ליה לרגלכמה צריך אדם להוציא על קיום מצוות ע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   הקשר בין פטור עליה לרגל לפטור הקהל

 מנחת אשר, תשע"ז ? התחייב בעליה לרגלל לפני הרגל כדי לקנות קרקע אדם האם חייב

תיאור חי ומפורט של קיום מצות "הקרבת קרבן פסח" והעליה לרגל  -ונקריב לפניך באהבה 

 עמ'( 105תשע"ט ) לדביר ביתך,  בבית המקדש

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 אשיחה בחקיך, תשע"ט  מוסרי הפרשה

 (כא' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא [י, כ] (ובו תדבק) [לשתות בצמא את דבריהם] אכילת 'שיריים'מנהג 

 שיחתי, תשע"טהיא   [וכ, יא( ]ראה אנכי נותן לפניכם ... ברכה וקללה)הזכות לבחור  

 היא שיחתי, תשע"ט  כח[-א תשמעו...( ]יא, כזוהקללה אם ל )את הברכה אשר תשמעו...השליחות  

 ונתת)]קללת אחרים, קללה בשם ה' ובלא שם, טעם איסור הקללה, קללת עצמו[ איסור קללה בהלכה 

   תורה והוראה, תשע"ח [כט, יא( ]הברכה את

 משנת מהר"ל, תשע"ט  [כט, יא( ]הברכה את ונתת)הבדל יסודי בין נתינת הברכות לנתינת הקללות  

 הברכות לנתינת ועיבל גריזים הר נבחרו ]מדוע'? והקללה' קללהוב' הברכה את' נאמר בברכה מדוע

 או  משוהם המקדש בית אבני האם המחלוקת שורש מה ,'סוערה עניה' ישראל נקראו מדוע והקללות,

 ה"תשע, רוזנבלום רבה שיעורי  [כט, יא( ]הברכה את ונתת) ישפה[

)אשר אני נותן יתירה ושכר  רבהיבעשיית המצוות מתקרב להשי"ת וכשמקיימו בצער יש ק

 משנת מהר"ל, תשע"טלפניכם היום( ]יא, לב[ 

 נבנה המקדש, מדוע מקום היכן לנו שיגלה כדי 'ה את לדרוש עלינו היה ]מדועהעלמת מקום המקדש 

 ובאת תדרשו לשכנו) סלעים[ 2 השוקל חוט לעזאזל השעיר על קושרים בנימין, מדוע של בחלקו המקדש

 בארה של תורה, תשע"ז      א" תשע, רוזנבלום הרב שיעורי [ ה, יב( ]שמה

( כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה) 'הכל מעלין לירושליםלגבי דין ' ירושלים החדשה

 זרע ברך, תשע"וט[ יב, ]
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זרע  )והיה המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם בו לשכן שמו שם( ]יב, י[מצוות בנין בית המקדש בימי עזרא 

 ך, תשע"טבר

  ן להשראת השכינההכנת דוד המלך לבנין בית המקדש היא שעמדה לשלמה בנו לגמור הבני

 זרע ברך, תשע"ט)והיה המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם בו לשכן שמו שם( ]יב, י[ 

)לא  ]כזית או רביעית, יין קרוש, בנזיר שיעור שכרות, דרך אכילה או דרך שתיה[שיעור איסור בשתיה 

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

)השמר לך  ]העלאת קרבן חוץ לבית המקדש, אף בלא הקטרה[הקרבת קרבנו של אליהו בהר הכרמל 

  נועם אליעזר, תשע"טל מקום אשר תראה( ]יב, יג[ פן תעלה עולותיך בכ

)כי אם לפני ה' אלוקיך תאכלנו במקום אשר יבחר ה( ]יב, יח[  יר העיר ירושליםואכילת מעשר שני באו

 זרע ברך, תשע"ה

)השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך(  ]בארץ ישראל ובחו"ל, וקדשתו[הקדמת לוי לישראל 

 ז' תירוצים  צב( עיון הפרשה, תש"ע )עמ'  ]יב, יט[

תשע"ט  ,אספקלריא [חיב, כ] (מור ושמעת, ברש"יש)וזכרון שינון  - חזור" ואל תצטרך לבלזור -"חזור 

 (יד' עמ)

מ"ע יש לאו דלא תסור, אינו יכול ]איסור ליחיד או לבי"ד, במצוות קיומיות, בכל בל תוסיף ובל תגרע 

  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' עט()לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו( ]יג, א[  לקיים המצווה באונס[

 היא שיחתי, תשע"ט  [ ב( ]יג, אות או מופתכי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ... ) לשחות נגד הזרם 

 (מ' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  [יג, ב] [תנורו של עכנאי, לא בשמים היא] לסמוך על 'מופתים'?האם 

 (לו' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  [יג, י] (ידך תהיה בו בראשונה)נקטעה יד הניסת 

אה פני  ]הפרשת תרו"מ מיין הנעשה מענבים שנקנו מגוי, מירוח גוי, רגמר מלאכה ברשות ישראל 

 נועם אליעזר, תשע"ט( ]יג, כב[ )עשר תעשר הבית, עירוב תבן מחייב, פטור הפקר ממעשר[

עיניכם )ולא תשימו קרחה בין  ]הקשר למקום הנחת תפילין של ראש[ים יאיסור "קרחה" בין העינ

 שבילי פנחס, תשע"ז למת( ]יד, א[

 ם אליעזר, תשע"טנוע)ובנבלתם לא תגעו( ]יד, ח[ האם קיים חיוב לטהר עצמו ברגל בזמן הזה? 

נ שיעורי הגר" א[יד, כ] כל נבילה לגר אשר בשעריך תתנה ואכלה()לא תאכלו  מצוות החייאת גר תושב

 שיינין, תשע"ב

ה, נוסח הפרשה קצר ע"פ  ]מדרבנן או מדאורייתא, קיום הברכ הפרשת תרומות ומעשרות בזמנינו

שלמים מציון,  )עשר תעשר( ]יד, כב[  החזו"א, הפרשת תרו"מ גם תחת הכשר טוב ע"פ הנהגת החזו"א[

 נשיח בחוקיך, תשע"ה   תשע"ה

 (כג' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  [יד, כג] (מעשר דגנך) ממעות מעשר שני י תודהתודה ולחמ

אה לצורך מחיה שותפת, להלוות, הלוו]מצות עשה להלוות, לא תעשה בנמנע ממצוות הלוואה ופרעונה 

או למסחרו בכדי להעמידו על רגליו, לעני או גם לעשיר, האם המצוה רק אחר בקשת הלווה, מה גדר 

המצוה בפריעת בעל חוב, האם רק כשהמלווה מבקש, האם מותר לאדם ללוות כשיודע שלא יוכל לשלם, 

 מנחת אשר, תשע"ז ( ]טו, ז[תקפץ את ידך )לא תאמץ את לבבך ולא הליכי הגביה המותרים והאסורים[
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]הפרשי מחירים, ריבית, תורנות הורים בהחזרת ילדים מהגן כשיש  שאלות מעשיות בהלכות הלוואה 

להרחבת דירה בתנאי  הלוואה לשכן הפרש במרחק, קנה פחית לחברו בעיר ומחזירה לו פחית בחוף הים,

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מ()העבט תעביטנו( ]טו, ח[  שלא יזיק לו[ 

עיון הפרשה,  ח[  ( ]טו,די מחסורו אשר יחסר לו) ]די מחסורו מול כבוד התורה[זקן ואינה לפי כבודו 

 יג תירוצים  תשע"ו )עמ' פו(

  ]האם חייב אדם להכניס עצמו לכלל חיוב[ חיוב אכילת בכור בהמה תוך שנה, דאורייתא או דרבנן? 

 במשנת הפרשה, תשע"ו כ[ -לנו שנה בשנה( ]טו, יטה' תאכ)כל הבכור אשר יולד בבקרך... לפני 

]להאכיל קטן מחוץ לסוכה, להאכיל קטן לפני הקידוש, איסור התלוי בזמן,  ספיה לקטן במתעסק

עיון הפרשה, תש"ע ]טז, יג[  (שבעת ימים הסוכות תעשה לךחג ) פתיחת מקרר כשאינו יודע שתדלק נורה[

 )עמ' מח(

]דבר המקבל טומאה, טומאת נגעים, צבע עצי הסכך כתקרה, סיכוך במוצרי נייר,  כשרות סכך לסוכה

כשבעבר היתה טומאה דרבנן, סיכוך באוכלין, במאכל המיוחד פשוטי כלי עץ, מקבל טומאה מדרבנן, 

לרפואה, באוכל סרוח, באוכל האסור באכילה או בהנאה, סכך של איסור הנאה, סכך מאתרוגים, סכך 

מאוכל בשיעור הפחות מכביצה, גידולו מן הארץ, שלג שירד על גבי הסכך, סיכך בעצים שגדלו בעציץ, 

חג הסוכות ) שים, אפר, סכך שהתייבש או עתיד להתייבש, ענפים לחים[ דפי רחי רע, יב עצים חרוכים נו

 אוצרות אורייתא, תשע"ט ]טז, יג[ (תעשה לך שבעת ימים

מן הזה האם היא הבית בבשר וביין, בז]שמחת גברים ביין ונשים בבגדים, בזמן  שמחת יום טוב

מדאורייתא או מדרבנן,  שני דינים להיות שמח ולעשות מעשי שמחה, ג' דרגות בשמחה, דין ליל יום טוב  

ראשון, האם אשה חייבת בשמחה, והאם יכולה למחול לבעלה, בגד חדש שלא לובשים בחג, תיקון 

עוף, שתיית יין או מיץ פר לילד, אכילת בשר תכשיט שבור, קניית כלים לבית, קניית פרחים לאשה, ס

 עולמות, רצט  )ושמחת בחגך( ]טז, יד[ ענבים, שיתוף רוחניות וגשמיות, המצוה לשמח עניין ובני תורה[

השכינה  ה בחג הסוכות, השראת]סוכות ממש או ענני כבוד, שמחה יתיר זמן שמחתנו בחג הסוכות

אחר חטא העגל, גמר סדר הימים הנוראים, תוכנו הרוחני של חג האסיף, הקשר בין ארבעת המינים 

 עולמות, קעה  )ושמחת בחגך( ]טז, יד[ לשמחה בחג[

 

 :  םי יאקטואל יםנושא

 

האם  , איסור התמהמהות במצוות פיקוח נפש, מהיכן נלמד חיוב הצלת נפשות]כבאות והצלה בשבת 

הכבאות וההצלה לצאת לקריאה שלא אם לכוחות ה, בזמנינו כל דליקה היא בגדר סכנה או ספק סכנה

האם מותר להשיב לשאלות , האם מותר להם לכתוב בשבת דו"ח לסיכום האירוע, לצורך פיקוח נפש

 , תשע"טעין יצחק [חיזוק פיקוח נפש והזהירות בכבוד השבת, המשטרה כשירשמו בשבת

]מכירת דירת בני הזוג כשהבעל צמח, זכות בעל שוטה בפירות נכסי אשתו, שהבעל צמח נכסי מלוג כ

האם הוא חייב לפדות את אשתו כשנשבית, בני זוג הדרים בנפרד, מכירה ע"י אפוטרופוס שימונה ע"י  

  בינת המשפט, תשע"ט בית דין[

בינת ]בעלות על יצירה, תרגום ספר ללא רשות המחבר, זכות יוצרים[ זכות הנצחה על ספר שתורגם 

 המשפט, תשע"ח
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 בינת המשפט, תשע"ח  דמי תיווך בסופר סתם

 בינת המשפט, תשע"חפתיחת כתובת דוא"ל נוספת כדי להשתתף במבצע כ'לקוח חדש' 

]הפרת חוזה, התחייבות לבצע פעולה, קבלת קנין, קנס? האם מותר לבטל חוזה ולשלם את ה

 מכתלי בית הדין, תשע"ט , חזרת פועל בחצי היום, פועל או קבלן[אסמכתא, התחייבות לבצע עבודה

שומר הקדש ת בדיבור, עם או בלי קנין, התחייבות חוזי]שומר שהתחייב בדיבור יותר מדינו 

יב להיות  שהתחייב יותר מדינו. שומר חינם או שומר שכר, שהתחייב להיות כשואל. שומר חינם שהתחי

. שומר בבעליםב חיוב שבועהכשומר שכר. שומר בבעלים שהתחייב לשלם כדין שומר שלא בבעלים. 

בינת המשפט,  השומר[ - י שנעשה ע"י העובדותנא המעסיק - . תנאי שנעשה ע"י הבעליםשמירה בבעלים

 תשע"ז

סוכם עם המעביד לנהוג בכל דיני  בודה:מחייב בדיני עמנהג המדינה ] דיני עובד ומעביד על פי תורה

דמי  ם.ב המעבידיות אלו. פשט מנהג תשלום זה ברונוהג לשלם זכוי הדועבמקום העובד ומעביד כחוק. 

מקבל תקציב דמי הבראה התקציב בתנאי שתנהג עם העובד כחוק. מנהל  מקבלה גוףהבראה. פיצוים. 

 בינת המשפט, תשע"ו לעבודה. עובד ומעביד במעסיק ציבורי[ "ד תביעה בבי .עבור עובד ונוטל לעצמו

הפורע חובו של ]? האם יכול אחרי כן לתבוע את השכן לשלם'סרבן', ועד הבית שילם עבור שכן 

כפורע ותפים שלוו, ופרע אחד מהם את כל ההלוואה, האם דינו ש, הטעמים שאינו יכול לתבוע. ברוח

 בינת המשפט, תשע"הביד איניש דינא לנפשיה[ מעמד ועד הבית בתביעה זאת, עחובו של חברו. 

אישור "ועד הבית" על סילוק חובות הנכס, כדי לרשום את הנכס בחברה ]עניני שכנים בבית משותף 

להסכים לבניה על הגג  כפייה על שכנים האם ועד הבית רשאי למחול, לכתוב דבר שאינו אמת. .המשכנת

, חור כפיה על מידת סדום. התקנת חבלי כביסה על קיר השכן ללא רשותו כשחוששים לירידת ערך הנכס,

 בינת המשפט, תשע"ד[ בקיר חיצוני של בנין משותף

]קבלן שטעה בחישוב עלויות הבניה, טעות במקח, כשעשו קנין, הבדל בין מכר טת רגל אונאה ופשי

מוצר לאספקת עבודה בקבלנות, חנות טעתה במחיר הכסאות יותר משתות הלקוח מבטל את המקח, 

ה לבעל הבית בשקים למשכיר החנות נשארת עם כסאות בהזמנה מיוחדת, שילם מראש שכר דיר

 בינת המשפט, תשע"ג הרגל, האם ניתן לבטל את השקים[ שהעבירו למשקיע שפשט את

]הזמן המחייב תשלום דמי תיווך ודמי שדכנות, עסקה שבטלה, תשלום תיווך על עסקה כושלת 

מכתלי  עומד בתשלומים, מנהג הסוחרים[שידוך שבטל, גירושין, כשהצד הרוכש לא מקח טעות,  מחמת

  בית הדין, תשע"ח

]בקרקע עיר הנידחת, בקרקע ומטלטלין, כשחצי מהקנין חל מדרבנן וחציו קידושי אשה בקרקע 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"טארבע צלחות[ מדאורייתא, ההבדל בין טבעת בידה לבין הגבהת פיל ב

בשעת הדחק כשסוף ב, הולכי דרכים, , מטוס, רחושדה, בית עם חלונות]דיני "תפילה במקום פתוח" 

 (כז' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא   [זמן תפילה מתקרב

 ,פולמוס-אספקלריא  [שונא מתנות יחיה] לכבד אדם שמואס בכבוד והכבוד עליו לטורח? האם

 (קלג' עמ)תשע"ט 

 (קמב' עמ)תשע"ט  ,פולמוס-אספקלריא  השימוש בשבת באריזות "צ'יטוס" החדשות
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 שבע דנחמתא   מענייני דיומא: 

 

]דברי נחמה, הכל חסד ורחמים מאת השי"ת, מדברי ולא כרחם אם על בנים  -כרחם אב על בנים 

 פרי עמלנו, תשע"ט החזו"א זצ"ל[

 

 שבת ראש חודש אלול

 

 עומקא דפרשא, תשע"ח]של שבעה דנחמתא או של ראש חודש[ הפטרת שבת ראש חודש אלול 

 עומקא דפרשא, תשע"ח ]אתה יצרת[טעות בתפילת מוסף שבת ראש חודש 

מעיינות   בתפילת שבת ראש חודש, מדוע משנים את נוסח הברכה האמצעית לנוסח החגים

 מהרצ"א, תשע"ו

חה בשוגג עד סמוך לשקיעה, ונותר לו זמן לתפילה אחת היתפלל מוסף או לא התפלל מוסף ומנ

]מנחה תדירה מול מוסף, בשבת ראש חודש האם תפילת מוסף עדיפה כי יש בה שתי מצוות שבת  מנחה?

וראש חודש, כשאינו זוכר בעל פה תפילת מוסף שבת ראש חודש יתפלל של שבת ואם יוכל ישלים אח"כ 

 , תשע"טמים זכים ראש חודש[ של

 עומקא דפרשא, תשע"ח ]להקדים לאחר או להוסיף מאכל[סעודת ראש חודש שחל בשבת 

 נחלתנו, תשע"ט    עומקא דפרשא, תשע"ח  קשה מיוחדת במוסף ר"חב -מזבח חדש בציון תכין 

 עומקא דפרשא, תשע"ח ]תערובת או תרכובת[קדושת שבת ראש חודש 

סדר תפילת יום כיפור קטן, לא ]תפילת יום כיפור קטן, מחצות היום, הערות ב עניני ראש חודש

תפילה בציבור, לכפרת פשע בחודש העיבור, שתיה בליל ראש  -להתפלל במנין מצומצם בראש חודש 

ש, שבת ראש חודש, התחיל יעלה ויבוא קודם רצה, קידוש לבנה, סמיכה בקידוש לבנה, קידוש לבנה חוד

 כאיל תערוג, תשע"חבעיר אחרת, קידוש לבנה בקטן שיגדיל[  

 (חאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ת 'אתה יצרת'שחל בשבת' בהלכה ובאגדה, וביאור תפיל "ח'ר

 (כט' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  "תפילת מוסף בראש חודש שחל בשבת"

רבי מרדכי דוד נויגרשל  -היום בו נמסר מפתח הנהגת הרוממות לחכמים  -ש ראש חוד

 אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' קכז(  שליט"א

מזמור 'את  'פשיברכי נ'מדוע למנהג הגר"א דוחה ] ם טוב"כשר"ח חל בשבת, חוזר הוא להיות "יו

 (נה' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא   ['שיר ליום השבת

 מך, תשע"טאזמרה לש  תאם אמר יעלה ויבוא בשחרי אחר תפילת מוסף, ופקהמס
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 לקראת חודש אלול

 

 (קא' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא      שבילי פנחס, תשע"והקשר בין פרשת ראה לחודש אלול  

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ח -ברוך שאמר  ]הקשר בין פרשת ראה לחודש אלול[  כח הציור

 היא שיחתי, תשע"ט)בנים אתם לה'(  השיבה הביתה  

 ,אספקלריא  [חדש אלול מאמר לראש]יזה יום בשבוע עלה וירד? ובא -כמה ימים שהה משה בהר 

 (נז' עמ)תשע"ט 

 היא שיחתי, תשע"ט   לדודי ודודי לי()אני לו הייתי יודע מראש 

 ב הרב ברוך רוזנבלום, תשע"-ברוך שאמרהאשם בכל הצרות  

 היא שיחתי, תשע"טומאחרינו(  )והסר שטן מלפנינו חשבון נפש חיובי 

 עטרת תפארת, תשע"טל!!  -ו-ל-קול הקורא א

ילי שבקבלת לוחות שניים[ ב חידושם]כמו ם ישראל הקידושין ע בחודש אלול מחדש הקב"ה את

 פנחס, תשע"ח

 נשיח בחוקיך, תשע"והדרכות לקראת פתיחת 'זמן' לעליה בתורה, מהגר"נ קרליץ שליט"א  

 כאיל תערוג, תשע"ו  זצ"למנהג אמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיינמן 

 היא שיחתי, תשע"ט  )סור מרע ועשה טוב(הפטיש הקדוש 

ביקש מחילה וחברו  חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם  לועל א]בקשת מחילה בין אדם לחבירו 

? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרט את מחל, האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

 תורה והוראה, תשע"ו  ]הנפגעאת  להשיגכשאי אפשר החטא? מה הדין 

 הרב זילברברג, תשע"ז  ומנהגי חודש אלול דיני

]התשובה טובה בכל עת, מכל מקום חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר שמקובל אלול של תקווה 

 היא שיחתי, תשע"ט  תשובתו משאר ימות השנה[

]תשלומין במנחה, הפסק בין הפרקים בקריאת שמע בכדי לתקוע למנין אלול  תקיעת שופר בחודש 

 (דרשו, תשע"ט )עמ' כז-לקראת שבת מלכתא  הקודם, הפסק בשמונה עשרה בכדי לשמוע את התקיעות[

 היא שיחתי, תשע"ט  בא לטהר מסייעים בידו, כל ההתחלות קשות[הג'י פי אס, ] מחשב מסלול מחדש

 היא שיחתי, תשע"ט  )לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו(מהפך  -אלול 

 היא שיחתי, תשע"ט(  עד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו)החייאת המצפון 

 (צב' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  "כל אדם מכריע את העולם"!

 היא שיחתי, תשע"טויתנו לך כתר מלוכה   

 (פט' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא  י שנה טובה בכתב ובע"פאיחול
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 לדוד ה' אורי וישעי

 

 תשע"ז  תשע"ו ,פרי ביכורים  אמירת "לדוד ה' אורי וישעי"

 בת, תשע"חמאור הש   עשר עטרות, תשע"חמקורו ומנהגיו   -לדוד ה' אורי 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קז(  ]הגר"נ רוזנשטיין[מנהג אמירת לדוד ה' אורי 

טל ומטר או  ותן -]גדר 'תדיר' לפי הכמות או לפי הפיזור בשנה קודם?  , מהלדוד ה' או שיר של יום

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר 'עננו', שיר של יום או 'לדוד ה'[ 

  ]האומרו אחר מנחה ומתפלל עם מנין שאומרים אחר ערבית[ אמירת לדוד ה' ג' פעמים ביום? 

 דרשו, תשע"ט )עמ' כז(-לקראת שבת מלכתא

התחזקות באמונה בה'   -זמור  ומשמעות המ  מזמור לדוד ה' אורי וישעימתי חיבר דוד את 

 (מו' עמ)תשע"ט  ,אספקלריא

 

 סליחות בחודש אלול

 

 אשיחה בחקיך, תשע"ט  הלכות אמירת סליחות לחודש אלול

עין  ]על חשבון אי לימוד תורה כראוי מחמת עייפות[אמירת סליחות בהשכמה לתלמידי חכמים 

 עין יצחק, תשע"ח   יצחק, תשע"ז

 עין יצחק, תשע"ז ]קטעים בארמית[אמירת סליחות ביחיד 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"והאומר סליחות ביחידות האם יאמר את הקטעים הכתובים בארמית?  

דברי     דברי שי"ח, תשע"ג    דברי הלכה, תשע"ה    תורה והוראה, תשע"ה  מנהגי אמירת סליחות 

 שי"ח, תשע"ה

 ם מציון, תשע"חשלמי ]שאינך כפוי טובה[התבוננות בחסדי השי"ת  -הכנה לסליחות 

 שיחת הגר"א דסלר, תשע"ווש המעשים  הסליחות והוידוי לעורר אותנו לפשפ

 עת, תשע"ופניני ד ]הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל[ יעשו לפני "כסדר הזה", ומיד אני מוחל להם 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' טו(שפכי כמים לבך  -אמירת הסליחות בהתעוררות 

עיון הפרשה,  ת הבוקר, מחצות הלילה, קודם חצות, ביום קודם מנחה[]באשמור זמן אמירת סליחות

  תש"ע )עמ' מד(

עיון ]תפילת ערבית רשות, לא איברא לילה אלא לגירסא[  מדוע נקבע זמן אמירת הסליחות בלילה

 ח' תירוצים  הפרשה, תשס"ו )עמ' פב(

הצדקה כחלק מן התשובה, יסוד התשובה, תמצית עיקרי התשובה לרבינו יונה,  ] סגולת ימי הסליחות

 עמ' 24)  נתיבות חכמה, תשע"ז במאמרי חז"ל[הלכות חודש אלול ומנהגיו, מצוות התשובה 
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 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ראה פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 גם משנים) 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ט(יקדים תשובתו בימי הרחמים והסליחות   -החכם עיניו בראשו 

'פניני הלכה',   [אחר סליחות קודם שחרית]קדיש תתקבל רק על שמו"ע או על כל עניני תפילה 

 )עמ' לא( אוסף גליונות, ישיבת מיר, תשע"ח

בערבית מוצאי שבת ש"ץ טעה ואמר 'קדיש תתקבל' מיד אחר שמו"ע, האם יאמרו שוב אחר 

האיחוד  ת במגילה, אחר סליחות[קריא]קדיש תתקבל בתשעה באה, בליל פורים, 'ואתה קדוש'? 

    בחידוד, תשע"ג

 ממשנתה של תורה, תשע"דמדוע גונזים את ה'קינות' ואת ה'סליחות' שומרים לשנה הבאה?  

 

 אמירת י"ג מידות של רחמים

 

ברית כרותה לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם, האם  ]נתעטף הקב"ה כשליח צבור,י"ג מידות 

יחיד רשאי לומר י"ג מידות, האם יחיד רשאי לומר סליחות, השומע י"ג מידות מציבור ]והוא אינו 

נמצא באמצע אמירת פסוקי דזמרה או בברכות קריאת שמע, ר האם חייב לאומרם כאש -מתפלל עמהם[ 

ומה הדין  כשעסוק בלימודו, התחיל י"ג מידות עם הציבור והם ממהרים האם נחשב כאומר בציבור, 

כיצד, י"ג מידות בקריאת התורה בתענית, וב'יהי רצון' שלאחר אמירת תהלים, האם רשאי  -ביחיד 

ה'[ או שצריך לסיימו, הזמן הראוי לאמירת סליחות וי"ג  נקלהפסיק באמצע פסוק ]לאחר אמירת 'ו

מידות, לאומרם קודם חצות, י"ג מידות בציבור של נשים, הכוונות הנצרכות באמירת י"ג מידות, יישוב 

קושיית העולם, הלא רבים אומרים י"ג מידות ולא נענו, ואם כן, מה פשרה של ה'ברית כרותה' לשלש 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' קמט(   עולמות, עבקם[   ריעשרה מידות שאינן חוזרות 

 מהדורה תשיעית, תשע"דלפי נוסח ע"מ[  ]מבואר בלשון קלה,וידוי וי"ג מידות 

  שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..( מתי יש תוקף לאמירת י"ג מידות? 

 פניני איש, תשע"ז ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..( ש אלישיב זצ"ל באמירת י"ג מידות הנהגת הגרי"

 עומקא דפרשה, תשע"ז ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..( ]בעל פה, יעשו כסדר הזה[ אמירת י"ג מידות 

 משנתו שלמ חישבתי דרכי שורש הגילוי העתידי -אף על פי שאינו הגון  -וחנותי את אשר אחון 

 )עמ' ד( אוסף גיליונות, תשע"ט-שפירא זצ"ל ר"מהג

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ותגליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרל

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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