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 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 

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

 

 ישיבת מיר -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 משפטבינת ה

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 פרשהבמשנת ה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 דהאיחוד בחידו

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 ע ברךרז

 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

 בשבתו מדי שבת

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מחשבתמלאכת 

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 עזרנועם אלי

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 רשהעיון הפ

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 גר"א עוזר שליט"אשיעורי ה

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&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=47851&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=47851&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=47851&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=47851&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

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

 מו של הנושא[]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקו

 

 ציציתנושא בפרשה: 

 ורמנין בעשרה ותפילה בציב נושא בפרשה:

 חטא המרגלים נושא בפרשה:

 הפרשת חלה נושא בפרשה:

 חטאו של מקושש העצים נושא בפרשה:

 שמירת העיניים נושא בפרשה:

 יני הפרשה:ענ שאר

 

     ציצית נושא בפרשה:

 

 כאיל תערוג, תשע"ד  זצ"לעניני ציצית במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

 דברי שיח, תשע"זשו"ת בעניני ציצית מהגר"ח קנייבסקי שליט"א  

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  שו"ת בעניני ציצית מהגר"נ קרליץ שליט"א

 דברי אמת, תשע"ח  הציצית כאמצעי לזכירת מצוות ה'

 מעינות מהרצ"א, תשע"ד  ]כוונה מיוחדת, דברי הב"ח[כוונת מצות ציצית 

 שיעורים בהגדות חז"ל, תשע"ב  ]טו, לח[)ועשו להם ציצית( מצות ציצית 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]לבישה להראות לקונה, להבריח מכס[ית דבר שאינו מתכווין בציצ

 תורת המעדנים, תשע"ח    משנת מהר"ל, תשע"ח  ?גד כל המצוותמדוע שקולה ציצית כנ

 מאור השבת, תשע"הדינים בציצית הלכה למעשה   

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/86_37_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_37_75.pdf
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]הקדמה לקונטרס 'מאורות בני יששכר' על הלכות  הלכות ציצית במשנתו של בעל ה"בני יששכר"

כשרות הציצית, הידורים ודקדוקים במצוות ציצית, סגולת הציצית לזכרון כל  ציצית, אזהרות בענין

 מעינות מהרצ"א, תשע"ו  המצוות[

 הגר"א עוזר, תשע"ב   תשע"ח   המצוות בפרשה, תשע"וגדרי מצוות ציצית וטעמיה בדברי הראשונים   

 פניני דעת, תשע"הצוות ציצית  מסובב במצוות ע"י מ

 מעדני אשר, תשע"הבו  תעטף מ שאינוחיוב ציצית בלבישת בגד עם ד' כנפות 

ישיבת מיר,    מעדני אשר, תשע"ג   ?ארבע כנפות שמגיע עד הרצפה האם חייב להניח בו ציציתבגד 

 תשע"ח

וב שליח ציבור בעטיפת טלית בשחרית מנחה וערבית, כשלבוש מעיל עליון, משום ]חיטלית של מצוה 

ציבור, טלית מיוחדת לשבת, נאה יותר, עטרה של כסף, התעטפות יחיד בטלית בזמן כבוד שכינה או כבוד ה

ות בטלית, אופן עטיפת הטלית, שהחיינו על טלית חדשה, כיסוי הראש בטלית, התפילה, מעלת התעטפ

 עומקא דפרשה, תשע"ובטלית בערב שבת[  התעטפות 

מעיינות בני יששכר, ]בעטיפת הראש ובלא עטיפה[   לבישת טלית בערב שבת במנחה ובקבלת שבת

 תשע"ז

ברכת -שיעורי ליל שישי    מעדני אשר, תשע"ז]מנעלים לשבת, טעות המקושש[   טלית מיוחדת לשבת

 יצחק, תשע"ז

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כה(  ללבוש את הטלית עם הציציות של ניפוץ לשמה, בשבת?

פניני מנחת חינוך,   ]נשבע לבטל מצוה, מושבע ועומד, נשבע שלא ילבש ציצית[נשבע לא להתעטף בציצית 

 תשע"ו

]נשים, מצוה קלה, מצות ראיית ציצית, ראיית ציצית חברו, הפרדת ציציות, במצוות ציצית ות הער

  פרי ביכורים, תשע"ו   קשירת ציצית בלילה, נשיקת הציצית, סגולה נגד כעס[

 ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ח( -אוסף גיליונות   הגר"ד כהן שליט"א[]חותם עבדות לקב"ה  -הציצית 

 סף, תשע"חל יואשכו  האם יש חשש 'שכחה' בלבישת שתי טליתות יחד?

 תורת המעדנים, תשע"ח לבישת כמה טליתות בזה על זה 

טלית גזולה, שאולה, מתנה על מנת להחזיר, בעלות על ]גזולה, הקיום מצות ציצית בטלית שאינה שלו 

 משא ומתן, תשע"ח  [, טלית קטן של קטניםת והציציותארבעת המינים, ובעלות על הטלי

 זרע שמשון, תשע"ז  ]התולה קלא אילן בבגדו[לה לו שמירת המזוזה ימי שאינו זהיר בציצית אין מוע

 שפת אמת, תרנ"ה סמיכות פרשת קרח לפרשת ציצית 

 בארה של תורה, תשע"ג  הקשר בין מצות ציצית ליציאת מצרים

  שבילי פנחס, תשע"זי ציציותיו שבלטו מן הארז  מנשה מלך יהודה גילה את ישעיהו הנביא לפ

ציצית כזאת[   האם יש מעלה לציצית כזאת, דינו של המזיק]האם יש "מחיר" לציצית של גדול הדור 

 (סואספקלריא, תשע"ח )עמ' 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_37_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_37_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_37_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_37_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_37_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/98_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_78_0.pdf
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האנוס ואינו יכול לקיים מצות 'ציצית' האם חייב להפקיע עצמו מחיוב המצוה בכדי לא לבטלה? 

א' דסוכות כשאין לו בית הכנסת, בליל ]כהן שאינו יכול לעלות לדוכן לנשיאת כפים האם חייב לצאת מ

 עשר עטרות, תשע"ח  סוכה האם מחויב לאכול פחות משעיור חיוב בסוכה[

ילד קטן שנרדם בשבת עם בגדיו, האם מותר לשלוף ממנו את הטלית קטן כדי שיוכל מחר לברך 

 פרי עמלנו, תשע"ח [איסור בורר, אוכל או פסולת, בורר בכלים ]האם יש בכלליה? ע

 כלי יקר, תשע"ט  הסתכלות בציצית מביאה לידי חיי העולם הבא

 זרע שמשון, תשע"ט  מי שאינו זהיר בציצית אין מועיל לו שמירת המזוזה

 (לזקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' הלכות והליכות ציצית ממרן החזון איש זצ"ל  

 (מזקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -דחזיתיהעניני ציצית מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל   -הלכה ומנהג 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ציצית בתכריכין 

 גר"א גניחובסקי, תשע"טהסומא בציצית  

ב בדיקה, כוונה לצאת ]לכתחילה, בספק, כבוד הבריות, חיוציצית שאינה מצמר מדאוריתא או מדרבנן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"טול לעדות, מכת מרדות, טומטום, קטן להוציא[  ידי חובה, פס

ארבע הכנפיים שנחסרו מהמלאכים תכלית ארבע כנפות הציצית היא להשלים בעבודתנו את 

 שבילי פנחס, תשע"ט  בגלות

 (פאספקלריא, תשע"ט )עמ'   יסודות האמונה -לבן ותכלת  -מצוות ציצית 

  רצונו של מקום"! ביאור המושג של "אין עושין -בעידן ריתחא  הטעם שמענישים על ציצית

 (טאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

  (יטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בענין חיוב ציצית בסוודר עם ד' כנפות

אספקלריא, תשע"ט )עמ' ?  אדם שלבש ציצית ולא כיון לשם "מצות ציצית", האם ביטל את המצוה

  (מב

 (נגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בגד של עבדי ה' -הציצית 

]טלית ציבורית, טלית משפחתית שמשתמשים בה לפעמים קטנים ופעמים  הערות בהלכות ציצית

 (נחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   [גדולים, לבישת ציצית בימים חמים, סוודר עם ארבע כנפות

 תורה והוראה, תשע"טהשימוש בטלית חברו שלא מדעתו  

 א, תשע"טהגר"א וייס שליט"-דרכי תורהמצות ציצית  

 

 הציציתכבוד 

 

 מעדני אשר, תשע"ז  ]טלית קטן, טלית גדול, בהפרדת הציציות או במחובר[לתת טלית לכובס גוי 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כו(  תפילה בטלית קרועה
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 שלמים מציון, תשע"ז   השתמשות בחוטי הציצית

 תורת המעדנים, תשע"ח  ניגוב המשקפים בטלית

הלכה   או בחוטים, כניסה עם טלית לבית הכסא[ ]ניגוב וניקוי בטלית כבוד הציצית ושאר חפצי מצוה

 יומית, תשע"ה

 מעדני אשר, תשע"ט  צית קרועים בתוך ספר?ניח חוטי ציהאם מותר לה

  שע"ח )עמ' כד(קי חמד, תפניני חשו כשאי אפשר לו להתעטף כי אם כשיגררו הציציות בארץ

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח(? ספוג דם של שחיטה בטלית של מצוההאם מותר ל

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כג( חולה בבי"ח הימסור טליתו המלוכלכת לנכרי שיכבסה?

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כג(  פרטים בהלכות ציצית לחולה בבית חולים

 מעדני אשר, תשע"ט  בת דמוריד אותו מקדושתו?ש איסור להשתמש בחול עם טלית של שהאם י

 מעדני אשר, תשע"ט  האם מותר להניח טלית תחת הראש כדי לישון על זה?

 

 יצור הציצית

 

]החיוב מתחיל רק כשרוצה ללבוש, תעשה ולא מן כאשר קושר ציצית האם כבר מחויב בציצית? 

 תורת המעדנים, תשע"ח  העשוי[ 

ולא מן העשוי, כלאים שה ]תעקשר ציצית על בגד שלא היה ראוי ללבישה, ואח"כ הפך לראוי 

 (כואספקלריא, תשע"ח )עמ'    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   והוסרו, כלי קופסא[

 אורות הגבעה, תשע"גת שנתערבו חוטים בשעת הטויה  וב בציציביטול בר

 תורת המעדנים, תשע"חלקשור ציצית לבגד בלילה 

 תורת המעדנים, תשע"חור ציצית בבית הכסא? תר לקשהאם מו

 , תשע"חתורת המעדניםהאם ניתן לתפור את הציציות לטלית או רק בקשירה?  

 נוה ההיכל, תשע"ד]שיטת בעל העיטור לתלות בשני נקבים[    צית בטליתאופן תליית חוטי הצי

 נוה ההיכל, תשע"ד]שיטת בעל העיטור לתלות בשני נקבים[    אופן תליית חוטי הציצית בטלית

בית מדרש ישיבת מיר,    רוממות, תשע"ורק על חוטי הציצית או גם על הבגד   הידור מצווה בטלית,

 ברכת יצחק, תשע"ז-שיעורי ליל שישי   תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ז   ?האם מותר לתפור את הציצית לטלית

]תעשה ולא מן העשוי, ציצית מחוטים שאולים, שהחיינו בעשיית ציצית,  דינים שונים בהלכות ציצית

ת ציצית טומטום שעשה ציצית, הכשר מצוה האם נאמר בה מצוה בו יותר מבשלוחו, עשיה לשמה, הקנא

 דפרשה, תשע"ה עומקא לקטן[

 זרע ברך, תשע"ו   זרע ברך, תשע"ד  בדין תליית ציצית על ידי קטן, ופסול מתעסק במצות
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 מעדני אשר, תשע"ה  ןלויחיוב ציצית בלבישת בגד עם ד' כנפות העשוי מני

אמנות , דין לשמה בציצית, נר אם נאמן להעיד על ציצית שעשה בגויותוגוי שנתגיי] ציצית שעשאה גוי

מה שהיה בעברו לגבי אחרים, נאמנות גוי שנתגייר לעדות על מה שהיה בעברו, עד אחד  גוי שנתגייר על

 שלמים מציון, תשע"ח  נאמן באיסורין על מה שהיה בעברו[

 שלמים מציון, תשע"ח  שה בקטנותו[דיל על ציצית שע]נאמנות קטן שהגציצית שעשאה קטן 

, בטויית ציצית, עיבוד הקלף והבית לתפילין ואפיית מצות]ית ציצית ויבטו -די מכונה לשמה על י

ים לתפילין. כאשר פעולות אלו נעשות על ידי לשמה בציצית, ועיבוד לשמה בעשיית הקלף והבתטויה 

כח " האם צריךכשרות ציצית שטוו במכונה, , כשרים לכתחילההציצית והתפילין  האם חשמלית, מכונה

, האם הוא כגדר "לשמה" בכתיבת גט או כתיבת ציציתית ו" בטויית ציצית, "לשמה" הנצרך בטוגברא

ח וכ" ]ששחיטתו כשרה[, ל"ח ראשוןוכם, שיש חילוק בין "השוחט במוכני ]גלגל[ של מי, ספר תורה וכדומה

האם ע"י , במכונה נחשבות "כח ראשון" או "כח שני" " ]ששחיטתו פסולה[. האם פעולות הנעשותשני

 דין, אמירת "לשמה" בעת הפעלת המכונה, נחשב כאילו אמר "לשמה" במשך כל זמן פעולת המכונה

אפיית  האם, ", בציצית, תפילין ומצוות נוספותה הוא עושה"כל העושה על דעת ראשונ", ו"סתמא לשמה

, גוי וישראל עומד על גביושנעשה על ידי  ורות לקלף סת"םעיבוד ע, נחשבת אפיה "לשמה" מצות מכונה

]ועל פי זה יש לדון לענין טויה  רגעים אחדיםדומה לעיבוד קלף, ולא טויה הנמשכת  הנמשכת זמן רבטויה 

הוראות להשגחה במפעל , ידי מכונה חשמלית, לכתחילה ובשעת הדחק ת ציצית עלטויה ושזיר, במכונה[

 ,על ידי מכונה"ריבוע" בתי התפילין  עשיית, שיית קלף "לשמה" על ידי מכונה דיני ע, לטויית ציציות

 עולמות, קנח  [על ידי מכונהשהושחרו  רצועות תפיליןכשרות 

האם הטורח בעצמו בקיום מצוה, הוא  ,מצוה בו יותר מבשלוחו]שירת ציצית בעצמו או ע"י שלוחו ק

הגר"א     הגר"א עוזר, תשע"ב    נוה ההיכל, תשע"ג   [?מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין

 גניחובסקי, תשע"ד

, באופן חד פעמי או בי"ד הגדולאת ע"י אדם פרטי, בהור, בל תוסיף ובל תגרע]הוספת חוטים לציצית 

 מדי שבת, תשע"ו  גתורה והוראה, תשע"  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הגר"א עוזר, תשע"ד  [כתקנה קבועה

 עומקא דפרשה, תשע"ה   ]בציצית, ובמצוות אחרות, תיקון פסול[תעשה ולא מן העשוי 

? לקשור ציציותיו שובחייב לקשור  אםהדמיהם,  שילםאח"כ ו הטילם בבגדו, ציציתי וטחגזל 

מחמדי  [, טלית שאולה שהניח בה ציצית, הדיר עצמו הנאה מבגד שיש בו ציציותתעשה ולא מן העשוי]

 התורה, תשע"ט

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יט( אביו הנכריה -אםלעשות עטרה לטלית מעטרת כסף של 

 כ()עמ'  חמד, תשע"ח פניני חשוקיהאם בהפצת טליתות מצוה יתקן גר פשעי אביו הגוי? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כא(? יצית ותפילין לאביוהאם יסע הבן לישיבה, כשלא יהי' צ

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כא( כשלובש לפני ניתוח בגד כעין טלית קטן, האם חייב בציצית?

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כא( עם טליתו הישנה או החדשה? נפטר לקובר

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כב(  ליןת חולה בציצית ותפילבטל תפילה בציבור כדי לזכו

פניני חשוקי חמד, תשע"ח  חולה לקראת ניתוח, מתי הזמן המוקדם ביותר ביום לקיים מצות ציצית

   )עמ' כד(
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חשוקי חמד, תשע"ח  פניני ילד שאינו יכול לשלוט על רעבונו ואוכל כמויות גדולות אל יקשור ציציות

   )עמ' כז(

 

 צמר ופשתים ]כלאים[ בציצית

 

לו שני בגדים החייבים בציצית עם בגד אחד הפטור מציצית, ולא ניתן לזהותם, האם  בונתער

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חיכול ללכת עם שלושתם בכלאים? 

הגר"א     הגר"א עוזר, תשע"דכנף הבגד[  ל ]בלילה כשאינו מצווה, בנשים, מדוע לא יעגכלאים בציצית 

 גניחובסקי, תשע"ח

הגר"א וטי צמר שספק נטוו לשמה? ח טלית של צמר האם יטיל בה חוטי פשתן שנטוו לשמה, או

 גניחובסקי, תשע"ח

, האם בכדי לקיים ]מותר בגלל עשה דוחה לא תעשה, או בגלל שמצוות לאו ליהנות ניתנוציצית בכלאים 

הגר"א   [ים או גם בבגד, ברית אברהם ואבני נזרוטבחמצוות ציצית צריך הנאת לבישה, המצווה רק 

 גניחובסקי, תשע"ז

]תעשה ולא בטליתו המצויצת, והסיר הפשתן האם צריך לקשור שוב ציצית  ]שעטנז[מצא פשתן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו מן העשוי[

 נר יששכר, תשע"אבטלית של פשתים    םחוטי לבן של צמר פוטרי

  קושרה מחדש, תשעה ולא מן העשוי[]האם צריך להתיר את כל הציצית ולציצית שנמצא בה כלאיים 

 גניחובסקי, תשע"טהגר"א 

מעדני אשר, ?  בגד ארבע כנפות של כסות של אשה האם חייב בציצית והאם מותר גם כלאים

 תשע"ט

 

 והוזמן המצ

 

שמירת השבת ומועדי השנה, וכן  , מצוות התלויות בזמן]לילה לבן,  בארצות צפוניות זמן לבישת ציצית

לפי עלות השחר, הנץ החמה ושקיעתה, וצאת  הנקבעיםבזמני היום והלילה, קיומן של מצוות רבות, תלוי 

ש לנהוג במקומות הסמוכים לקוטב הצפוני ולקוטב הדרומי, שבהם במשך הכוכבים. והשאלה היא, כיצד י

נו הפוסקים כיצד יש לנהוג בארצות הצפוניות וכן ד, שנה השמש לא שוקעת, או שורר חושך מוחלט חצי

נפקא מינא, , בחודשי הקיץ, כאשר  השמש אינה שוקעת באופן מוחלט ואין צאת הכוכבים במשך הלילה

  , זמן קריאת שמע, לבישת ציצית והנחת תפילין, אלכניסת ויציאת השבת ומועדי ישר כאמור, לקביעת זמני

הדלקת נרות , ברית מילה, הפסק טהרה, אינה נאמרת בלילההנים ]שוברכת כ, שחרית, מנחה וערבית

לא היה ניכר היום והלילה, עמידת השמש בגבעון בימי יהושע בן נון, שעברו גם כש המבולימי , חנוכה

תי יום ומתי לילה ר שקיעת החמה ביום פטירת רבי, בארבעים יום ששהה משה רבנו במרום, ידע מואיחו

התפלל שחרית, ולאחר מכן נסע במטוס , את ללא זריחה ושקיעה, כמובןעל פי מה שלמד עם הקב"ה ]וז
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  [במקומות הסמוכים לקוטב, ותוך י"ד שעות האיר היום שנית, האם צריך להתפלל עוד פעם שחרית

 דמות, קכעול

]בחודש אב תשכ"ט נחת אדם על הירח, ובחודש שבט תשס"ג יצא לחלל האסטרונאוט קיום מצוות בחלל 

שך ון, מעבורת חלל מקיפה את כדור הארץ בכל שעה וחצי, חציה באור וחציה בחושך, כך שבמאילן רמ

קריאת שמע, תפילה, ציצית,  :המצוות התלויות בזמןפעם, כיצד יתקיימו  16יממה מוקף כדור הארץ 

, במעבורת חלל, האם ניתן להקיש מהדיון לגבי ארצות צפוניות, האם מותר לטוס ומועדתפילין, שבת 

מכוכבי הלכת,  נטילת סלעים ודגימות קרקע,  ההמצאות בחלל, ידוע מראש שיצטרך לנסוע בשבת אשרכ

 עולמות, קכה  ]א, ה[[ משיכהבשל העדר כח ה לא כוסלבחלל על היין קידוש לעומד על הירח,  קידוש לבנה

   תורה והוראה, תשע"ב  ]סוגי בדים, סוגי מלבושים[החייבים בציצית ודיני לבישתם וזמנים בגדים 

 תורה והוראה, תשע"ה

אורות הגבעה,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]האם ישן מקיים מצוות[קיום מצות ציצית בזמן השינה 

 תשע"ז

 נר יששכר, תשע"בחיוב לבישת ציצית בימות הקיץ שאינו נהנה מלבישת הציצית   

ן אם ]האם הוי לילה ופטור, ומה הדילבישת ציצית בליל שבת כשקיבל שבת בזמן תוספת שבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  נשאר בה עד הבוקר[

 ע"חדנים, תשתורת המע  ?האם כשנרות דולקים יש חיוב להלביש ציצית אף בלילה

 

 מי חייב במצוות ציצית

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גמדוע יש מיעוט מיוחד המפקיע גוי ממצוות ציצית  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יד(? יכול לתת טלית קטן לסומא או לפיקח, למי יתן

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]וראיתם אותו[פטור סומא ממצוות ציצית 

 מאור השבת, תשע"הצית   חינוך קטן לצי

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח(  חולה שיכול ללבוש ציצית בתפילה או אח"כ

הגר"א     אשר, תשע"המעדני   הנגררים על הארץ[ציצית ]חוטי  ?היה חייב בציצית ן גדולהאם מעיל כה

 מעדני אשר, תשע"ו   מחמדי התורה, תשע"ו     גניחובסקי, תשע"ד

, טלית קטן חייב בכל בגד או רק בבגד אחד ]האם חיוב ציצית כשלובש הרבה בגדים של ארבע כנפות

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח[  לית גדולקטן בזמן התפילה כשמתעטף בט וטלית גדול, טלית

 

 ברכת הציצית
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]לסיים בברכה אחרת, או לסיים את הברכה התחיל ברכת ציצית ונסתפק אם כבר הגיע זמנה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז אמן על ברכה כזאת[ הראשונה, האם יענו 

 תשע"ו  שע"גיכל, תנוה הה  []מחילה למפרעגזל ציצית ובירך, ומחל לו, האם ברך לבטלה? 

 מעדני אשר, תשע"חהאם ניתן לברך על בגד שאין הנאה מלבישתו?  

כשיתבטל לגמרי האינו תדיר, תדיר בדיעבד  ,שאינו תדיר במצוותר ותדי] 'אשר יצר'ברכת הציצית או 

    הגר"א עוזר, תשע"ד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    שע"הגניחובסקי, תהגר"א   מול שאינו תדיר לכתחילה[

 תשע"ג רשא,עומקא דפ    מעדני אשר, תשע"ג

]שיעור הזמן שהיה בלא ציצית, שינוי מקום עה שיוצא מהים בשאותה ברכת ציצית כשלובש 

 ע"ושלמים מציון, תש  בלבישה, לבש ציצית אחרת[ 

הבגד החדש , או בשעת הלבישה הראשונה. שהחיינו על בשעת הקניה]ברכת שהחיינו על ציצית חדשה 

 עולמות, ט  או על המצוה שהתחדשה. הבדל בין טלית קטן לטלית גדול[

טלית מוכנה עם הציציות, האם דינו לברך 'שהחיינו' מייד ]לה בלי ברכת שהחיינו על ציצית שנקנתה

להמתין מלברך שהחיינו, עד שעת העיטוף שיתעטף בה מחר, כיון שבשעת הקנייה  בשעת הקנייה, או

 מים זכים, תשע"ט  [הטלית עדיין אינה ראוייה לשימוש, בלילה

 תשע"ח  נוה ההיכל, תשע"בלבישת טלית לפני טבילה במקוה בלא ברכה   

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ום, כיצד ינהג לגבי ברכה? הסיר טלית קטן לשנת הצהרי

 עשר עטרות, תשע"ט   נוסח הברכה של מצות ציצית

 

  כלתתפתיל 

 

 שפת אמת, תרנ"אהחילוק בין לבן דציצית לבין תכלת  

]וראיתם אותו, עשיית קשר לסימן, ציצית בלי ברכה, לועג דינים שונים בהלכות תכלת ולבן בציצית 

ת ללא כוונה, זמן חיוב ברכת הציצית, ערבות במצות לרש בציצית, עשיית ציצית בלילה, לבישת ציצי

דין כסותך, ט"ק של צמר, ט"ק הראוי לחינוך קטן, ציצית, זמן חיוב קטן בציצית, מצות ציצית בשבת, ב

 עומקא דפרשה, תשע"ב  [רמזי וטעמי מצות ציצית

]להפריד בין הציציות או בין התכלת ללבן, ונפק"מ בזה"ז, הפרדה בשבת.  ובדיקתןהפרדת הציצית 

 אשר ליהודה, תשע"ד  בדיקת הציציות, מקום הבדיקה, וטעמה, ונפק"מ להלכה[

, ומסרו חז"ל סימנים כיצד , זיהויו כיום, ספיקא דאורייתאוהעלמותזון, ]החילתכלת בציצית בזמן הזה 

ובדמו צובעין , בעים שנהועולה אחד לש, וברייתו דומה לדג, חלזון זהו גופו דומה ליםלקיים את המצוה: "

חז"ל , דברי "תכלת מעכב את לבן", בזמן הזה שאין תכלת, ומתי פסקה צביעת התכלת, ומדוע, "תכלת

רק בביאת המשיח, וסימן החלזון "שעולה אחד לשבעים שנה". כמו כן יש לעיין שהתכלת "נגנז" ויתגלה 

גילויו של האדמו"ר רבי גרשון , התכלת בהגדרת ה'סימנים' האחרים שנתנו חז"ל לחלזון ממנו צובעים את

טענת , ת שהביא לדבריוחנוך ליינער מראדזין, ש'דג הדיו' הוא החלזון ממנו צבעו את התכלת, והראיו

שיטת הרב הרצוג , האדמו"ר מראדזין שיש להטיל תכלת מהחלזון שמצא, מדין 'ספק דאורייתא לחומרא'
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א ה'מורקס', האם ראוי לצבוע את הציצית בתכלת, גם שהחלזון הוא ה'ינטינה', ושיטת אנשי המדע שהו

דברי פוסקי דורינו בדין קיום , לתכשאין ודאוות מוחלטת שאכן זהו החלזון שממנו צבעו בעבר את התכ

 השבת, תשע"ח מאור   פניני אי"ש, תשע"ח   עולמות, נט  [מצות תכלת בציצית בזמן הזה

 

 מנין בעשרה ותפילה בציבור נושא בפרשה:

 

)עד מתי  ]מחלל שבת בפרהסיה, תינוק שנשבה[ ידי יהודים שאינם שומרי מצוות-השלמת מניין על

 פניני אי"ש, תשע"ח    מלאכת מחשבת, תשע"ו   תורה והוראה, תשע"ג]יד, כז[  לעדה הרעה הזאת(

 נמצאים בבית הכנסתהבששה מתוך עשרה די , האם במנין עשרה 'רובו ככולו'דין ]נין עשרה בתפילה מ

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

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

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

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

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

 עולמות, קז ]יד, כז[  )עד מתי לעדה הרעה הזאת( המאפשרת חזרת הש"ץ[ 'תפילה בציבור'דרי ג

]האם צריכים להיות כולם גדולים ושומרי תורה ומצוות, צירוף  מסירות נפש בפני עשרה מישראל

 מגישי מנחה, תשע"ה  ]יד, כז[)עד מתי לעדה הרעה הזאת( צירה[ אדם שנוצר ע"פ ספר י

 ?כיצד נלמד מהמרגלים דין עשרה לדבר שבקדושה, הרי מידה טובה מרובה על מידת פורענות

 במשנת הפרשה, תשע"ה]יד, כז[    )עד מתי לעדה הרעה הזאת(

 הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ו]יד, כז[    )עד מתי לעדה הרעה הזאת(מקום הראוי לתפילה 

]יד, כז[   )עד מתי לעדה הרעה הזאת( מילתא[ פרסומי שבקדושה, או דבר ]מדיןפני עשרה בברכת הגומל 

 ג"תשעברך,  זרע   זרע ברך, תשע"ב

בציבור  להתפלל חובהיש  האם, אין הקב"ה מואס בתפילת רבים, בציבור תפילהה עלתמ]בציבור תפילה 

 אליעזר רביר', הציבו עם כנסת בבית להתפלל אדם ישתדל, 'יותר מקובלת בציבור תפילהשה זכותשזו  או

 ללכת צריך בדרך המהלך ר,בציבו תפילה לצורך דרבנן איסור על לעבור, מנין להשלים כדיעבדו  את שחרר

 ,בציבור תפילה חיוב על נאמרה זו הלכה האם, חוזר אינו מיל אפילו לאחריוו לתפילה מיל ארבעה לפניו

או יבטל  לימודו במקום ביחיד פללית ואומנות שתורתו חכם תלמיד, ןבזמ או במרחק דיםל נמדארבעה מי

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

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

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

 הוצאת, חוור מניעתכ או ממון הפסד מחמת בציבור להתפי ביטולן, מכ לאחר ביחיד או בציבור החמה הנץ

 להפצת  שליחים או כשרות משגיחי נסיעתן, מני שאין למקום נסיעה לחופשהר, בציבו תפילה לצורך ממון

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

 עולמות, תכז  [בציבור ילהמתפ הפטורים, התורהאת קריאו  בציבור

 ו"פנחס, תשע שבילי   מישראל עשרה של ציבור על השכינה תאהשר
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]ואם הוא עשירי תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  למנין[

רובו ככולו לגבי תפילה בציבור, צירוף  ,שבעה או ]צירוף מחללי שבת, ששהדבר שבקדושה בעשרה 

 (לגקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -מסביב לשולחן  [כת כהניםרשעים, ברשוטה, 

 

 חטא המרגלים נושא בפרשה:

 

]לשון הרע על אדם ולשון הרע על דומם, אדם ענו מחשיב הקשר בין מעשה מרים לחטא המרגלים 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב ]יג, ב[ )שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען( לה"ר[ר עליו עצמו כעפר ואסור לדב

]בעלות על סודות מקצוע, זכויות יוצרים, גניבת פטנט, חרם הקדמונים, חרם דרבנו גרשום ריגול מסחרי 

מצא מסמך ברחוב או בגניזה, פתיחת מכתבים למניעת נזק, לטובת הכלל, חדירה הזולת, בקריאת מסמכי 

 )שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען(למחשב הזולת, פתיחת מחשב או טלפון שאבד כדי לאפשר השבה[ 

 תשע"ח  , תשע"זורייתאאוצרות א  ]יג, ב[

ארה של בג[  -]יג, ב)שלח לך אנשים...על פי ה'(   ]ובעגל לא חטאו[האם שבט לוי חטא בחטא המרגלים 

 ט )עמ' יד(, תשע"אוסף גליונות-פניני זאת ליעקב   בארה של תורה, תשע"ט    תורה, תשע"ז

-]יג, יז)וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען( המבט הפנימי של גדולי הדורות  -שלח לך אנשים" "

 נר יששכר, תשע"גיט[  

אוסף -פניני זאת ליעקב   נר יששכר, תשע"ח דרך העבודה שאחר החטא -ההתבטלות לגדולי הדור 

 ט )עמ' יד(, תשע"גליונות

 (עזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   'כשרים בהשקפה רעה'

 ט( נ תירוציםעיון הפרשה, תשע"ט )עמ' לסדר שמות המרגלים   

 ואל יעבור, כפרה על חילול השם, גדר ]בפני עשרה מישראל, יהרגקידוש וחילול השם בפרהסיא 

 עומקא דפרשה, תשע"חפרהסיא[  

 רה של תורה , תשע"הבאמה קדם למה, שילוח המרגלים או קורח ועדתו? 

  (להאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ושע וכלב לציוויו של משה לקחת מפרי הארץ?כיצד לא שמעו יה

]שבט לוי, חטאם, גזירת חטא המרגלים, כפרת העגל, לשה"ר על  נושאים שונים סביב חטא המרגלים

יט[  -]יג, יז)וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען(  נת המרגלים ועונשם[דומם, חומרת חטא המרגלים, כוו

 עומקא דפרשה, תשע"ג

, בתחילה היו וכמותאדם  של דשלוחו]ישראל של שרותם מיד שנעשו שלוחם המרגלים אבדו כ

  משנת מהר"ל, תשע"ח  ['אנשים' עצמאיים

 היא שיחתי, תשע"ט  אנשים או נמלים
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טר ומושל, אנרכיה, ביטול המלכות, גזל ]לנמלה אין קצין שויושבי הארץ ראו את המרגלים כנמלים 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד )וכן היינו בעיניהם, ברש"י( ]יג, לג[ מנמלה, נטילת ארץ כנען ללא רשות[

 ח, תשע"נועם אליעזר  נצל מהענקיםיהשמירה שמסר משה רבינו למרגלים לה

 מעדני אשר, תשע"ח?  חגביםאו כנמלים האם ראו יושבי הארץ את המרגלים כ

אספקלריא, תשע"ט   מוציא את האדם מן העולם, הלימוד מחטא מרים[ הכבוד]כוחה של נגיעה,  "נגיעות"

 (סב)עמ' 

 (נוא, תשע"ט )עמ' ספקלריא  לימוד מוסר אודות חטאי הלשון

 מלאכת מחשבת, תשע"חמטרת שליחת המרגלים 

 פניני אי"ש, תשע"ח]רצו ארץ ונחלה, אך לא להילחם למען קדושתה[  וימאסו בארץ חמדה

מדוע נסמכה פרשיות נסכים , מה המשמעות של 'נתנה ראש', מדוע נענשו כלל ישראל] חטא המרגלים

)נתנה ראש  [הדמיון בין חטא העגל וחטא המרגלים ,'האשה כבתה אורו של עולם', וחלה לחטא המרגלים

 לריא, תשע"ח )עמ' ח(אספק   תשע"ג ,שיעורי הרב רוזנבלום  [יד, ד] ונשובה מצרימה(

 (טוקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -עומק דעתאמונה חושית ואמונה שכלית  

 היא שיחתי, תשע"טחשיבה חיובית  

 מלאכת מחשבת, תשע"חמי שהיו בני מצוה אך פחות מגיל עשרים, האם נענשו בחטא המרגלים? 

באור עניין  ,כיצד מצוות ציצית יכולה להצילנו מחטאים אלו]לחטא העגל והמרגלים המשותף 

 תשע"ה ,שיעורי הרב רוזנבלום  [יד, ד] )נתנה ראש ונשובה מצרימה([ המרגלים ע"פ החסידות

 משנת מהר"ל, תשע"ח]הנהגה טבעית[   מדוע לא רצו בני ישראל להיכנס לארץ ישראל?

 היא שיחתי, תשע"טהארץ מאד מאד  טובה 

 (יזקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -הארה מוסריתציווי ד' או רצון עם ישראל   -המרגלים 

 היא שיחתי, תשע"טבין מנהל למנהיג  

]מדוע לא החשיבו את כל העשרה מול כלב ויהושע כשתי מדוע הכריע העם כדעת עשרת המרגלים? 

גאון   כיתות עדים המכחישות זו את זו, תרי כמאה, הלכות עדות, אוהב כשר לעדות, המרגלים היו דיינים[

 (לטקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -יעקב

 היא שיחתי, תשע"טעצמאות יתר  

 (יבאספקלריא, תשע"ט )עמ'    'אל תאמין בעצמך'

  ]כוס של ברכה מול כוס של פורענות[ גילוי הטעם האמיתי לעומת תנו שיכר לאובד -אשכול הענבים 

 ט )עמ' ח(, תשע"ונותאוסף גלי-חשבתי דרכי

 מחמדי התורה, תשע"טכיצד לקחו מפרי הארץ ולא חששו לגזל עכו"ם? 

 ט )עמ' יב(, תשע"אוסף גליונות-נפשו גחלים תלהטונהי בעינינו כחגבים   
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אוסף -הגר"ד כהן  ]בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו[ בחירת דרך הרע וכנגדה השיעבוד להשי"ת

 ט )עמ' טז(, תשע"גליונות

 עמ' כ(ט ), תשע"אוסף גליונות-נחל אליהוכל הגלויות הם עונש של חטא המרגלים   

-התבוננות בפרשיות התורה]לשון הרע וחוסר אמונה[ מהות החטא וחומר החטא  - חטא המרגלים

 ט )עמ' כד(, תשע"אוסף גליונות

 

 הפרשת חלה נושא בפרשה:

 

 הגר"א עוזר, תשע"ח ו בכניסתם לארץ[]עיסת הקדש, עיסת גוי, עיסות שהביא'עיסה' ו'לחם' לחיוב חלה 

]כללי והלכות, בארץ ישראל, בחו"ל, בברכה ובלי ברכה, כאשר שכחו להפריש, צירוף הפרשת חלה 

  תורה והוראה, תשע"ח עיסות[

)והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו  חצי חלה מארץ ישראל וחצי חלה מחוץ לארץ האם מצטרפות?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גתרומה לה'( ]טו, יט[ 

)והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו  ולה לחלה ובשיעור הפרשת חלה בזמן הזהההבדל בין תרומה גד

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו תרומה לה'( ]טו, יט[ 

   , תשע"וזרע ברך , יט[)והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'( ]טושיעור נתינה בחלה ובתרומה 

 פניני אי"ש, תשע"ח

הארץ תרימו תרומה לה'(  )והיה באכלכם מלחם ]לכתחילה, ואם שכח עד ליל הסדר[בדיני הפרשת חלה 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף ]טו, יט[ 

מאור השבת,  ]שיעור החיוב, אופן היצור, הפרשה במפעל, הערות מעשיות[הפרשת חלה מקוגל איטריות 

 תשע"ו

בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח, ]שאלות בעניני הפרשת חלה 

המלאים במילוי  ,מצוים הרבה עוגות שאין בקמח שבהן שיעור זה, כגון עוגות שמרים וטורט למיניהם

אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה ום כך אין מפרישים מהן חלה. נוסף מלבד הקמח, ומש

עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או כשמעבירים 

חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על ל. מתחייבות הן בחלה משום צירוף סב, אותן יחדיו ברכ

ק, 'שאלה בה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבצמסויים ואבדה, ומסתבר שהתער השולחן במקום

תלך האם רוצה להישאל על ההפרשה אשה נשואה שהפרישה חלה ועל ההפרשה' כדרך התרת נדרים, 

שכניה האם מפרישה  או אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיהבעצמה לחכם או תשלח את בעלה, 

רשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק ביום ופה חלות בכמות המחוייבת בהפאשה הא, חלה בברכה

אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו ה, האם עליה להפריש חלה בברכ ,אחד וחלק למחרתו

אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש ה, אופה עוגות, האם חייבת להפריש ממנו חל

אם ה, הכיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרשה, בחתיכת החלה שהופרשה למצוכיצד יש לנהוג ת, בשב

מה גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת ה, אפיהאפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור 

 זמרה לשמך, תשע"חא [ה, מתי ואיך עושים 'צירוף סל'חל
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 מנחת אשר, תשע"חהפרשת חלה כ'שחיטה המתרת' את הבהמה, או חיוב על הגברא? 

 מנחת אשר, תשע"חשריפת חלה ותרומה טמאה בזמן הזה 

 (טכאספקלריא, תשע"ח )עמ'   הפרשת חלה "תקון המאכל", או "הוצאת ממון כהן" מן העיסה

 (נאאספקלריא, תשע"ח )עמ'   בערב שבתהשוכח להפריש חלה 

 עשר עטרות, תשע"ט   ?בשוק על עיסה שלו האם אפשר להפריש חלה מעיסה הקנויה

 (מאספקלריא, תשע"ט )עמ'   עור[]ללוש חלה פחות מכשי האיסור להפקיע עצמו מחיוב מצוה

 מעדני אשר, תשע"טהאם צריך לעמוד בעת הפרשת חלה וברכתה? 

 

 להשאל על הפרשת חלה

 

      נוה ההיכל, תשע"ב)והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'( ]טו, יט[ הפריש חלה ונשאל על חלתו  

]האם ישאל הראשון הפרישו חלה מעיסה כדין ובברכה, ובא אחר שלא ידע וחזר והפריש בברכה 

תרימו )והיה באכלכם מלחם הארץ  ה[ופרשתו ויתקן מעשה השני, ברכת השני קודם לתחולת המצועל ה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז תרומה לה'( ]טו, יט[ 

לות, והניחו בצד לחמניות ]בחתונה עישרו את החלהשאל על המעשרות  -התערבבו ההפרשות 

לתרומה גדולה ותרומת מעשר, המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל צלחת, התרומה 

לא נתבטלה ברוב, ונאסר הכל, ניתן להשאל ]התרת נדרים[ על התרומה, ויעשרו שנית. ועדיף שישאל 

ות בבית דיינים להתרת נדרים, אע"ג ם בסעודה יכולים להיהמפריש וגם המשלח, יש לדון האם המשתתפי

דפסול קרוב אין, פסול נוגע יש, והם נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחלות, יפרט הנדר בפני אחד, והוא לא 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח נוגע והשאר אינם פסולים כי אינם יודעים, גדרו של פסול נוגע[

]בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח, שאלות בעניני הפרשת חלה 

המלאים במילוי  ,מצוים הרבה עוגות שאין בקמח שבהן שיעור זה, כגון עוגות שמרים וטורט למיניהם

ש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה שים מהן חלה. אמנם ינוסף מלבד הקמח, ומשום כך אין מפרי

עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או כשמעבירים 

מתחייבות הן בחלה משום צירוף סל. חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על  אותן יחדיו ברכב, 

רה בקערה של הבצק, האם נאסר הבצק, 'שאלה ומסתבר שהתערבה בחז השולחן במקום מסוים ואבדה,

על ההפרשה' כדרך התרת נדרים, אשה נשואה שהפרישה חלה ורוצה להישאל על ההפרשה האם תלך 

בעצמה לחכם או תשלח את בעלה, אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיה או שכניה האם מפרישה 

בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק ביום  המחויבת בהפרשת חלה חלה בברכה, אשה האופה חלות בכמות

האם עליה להפריש חלה בברכה, אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו  ,אחד וחלק למחרתו

אופה עוגות, האם חייבת להפריש ממנו חלה, אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש 

ופן לשרוף את חתיכת ההפרשה, האם פרשה למצוה, כיצד האבשבת, כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהו

אפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור האפיה, מה גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת 

 ע"חאזמרה לשמך, תש חלה, מתי ואיך עושים 'צירוף סל'[ 
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]וחזרה סה ואמרה המפרישה: "אני נשאלת על החלה" שלא בפני בי"ד חלה שנתערבה בעי

והפרישה חלה, ונודע הדבר בליל שבת, האם יועיל לקבל דבריה בשבת ולהתיר נדרה, וממילא תחול 

ההפרשה השניה, התרת נדרים בשבת לצורך השבת, נדר אחר נדר ושבועה אחר שבועה, כשמתירים הפרשה 

א התרומה בטלה, הבעל לא יוכל להצטרף להיות משלושת המתרים לאשתו[ ן אומרים מותר לך אלחלה אי

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד(-פניני הלכה

וישמע משה, בברכה?  הפרישה חלה ולא ברכה, האם יכולה להחזיר הבצק למקומו ולהפריש 

   3תשע"ח ה   2ח תשע"   1ח תשע"

מנחת אשר, תשע"ח  ]גרם ברכה שאינה צריכה[להישאל על הפרשת חלה כדי לחזור ולהפריש בברכה 

 עמ' מב(271"עיון ההלכה", תשע"ח ) -קו ההלכה  קובץ     )עמ' ט(

א אסור לבטל תרומה ברוב מדין 'משמרת', האם מותר להישאל על ]מדאורייתשמירת טהרת התרומה 

 תשע"ח )עמ' צב( ל תירוציםעיון הפרשה, )משמרת תרומותי( ]יח, ח[   התרומה[

כל העיסה, קטן שאכל, ספיה בידים, כשהאוכל כשאכל את החלה, כשאכל את ]להשאל על הפרשת חלה 

 ט )עמ' כח(תשע" ,אוסף גליונות-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א[ לפני עיוור -הוא לא זה שהפריש 

 

 חטאו של מקושש העצים נושא בפרשה:

 

]מאגד לולב למיניו בחג, מעמר שלא במקום גידולו, שם שני של המקושש גדרה של מלאכת מעמר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו]טו, לב[   )וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת(פירות בכיס אחד[ 

)וימצאו איש מקושש  ]האם מעמר הוא דוקא במלקט אוכלין[ מלקט עצים להסקה -מקושש עצים 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו  ]טו, לב[עצים ביום השבת(  

]במדבר לא מלו כלל, מכשירי עצים לחמם מים לברית מילה בשבת?  יהמקושש הרמדוע הורשע 

 מעדני אשר, תשע"ח מילה[

 (נטאספקלריא, תשע"ח )עמ'  בצנעא או בפרהסיא?  -חטאו של המקושש 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' ע( לג תירוצים  ]מאסר ביום השבת[התראת המקושש והכנסתו למשמר 

 (טואספקלריא, תשע"ח )עמ'  המקושש תלש עצים מן הקרקע

]עושה  אם המקושש כיון לשם שמים הרי צריך היה להיפטר מדין מלאכה שאין צריך לגופה

)וימצאו   ח[מלאכה משום איבה, גוי האומר לישראל בשל לי בשבת ואם לא אהרגך, הגנת הצורך או הכור

אספקלריא,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג]טו, לב[  ש מקושש עצים ביום השבת( אי

 קובץ גליונות, תשע"ט )עמ' יא(-גליון תורת רבותינו   (צותשע"ח )עמ' 

)וימצאו איש ? בבית הסוהר בשבתהיאך הניחו את המקושש במשמר והלא אין אוסרים אדם 

נשי לבין מעצר ]ההבדל בין מאסר עו  תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג]טו, לב[  מקושש עצים ביום השבת( 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  אזרחי שנועד למניעת העבירה[
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_37_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_37_77.pdf
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צלפחד המקושש שהתכוון לשם שמים נתגלגל ברבי יהודה בר אילעאי שקיבל את השבת מעוטף 

 שבילי פנחס, תשע"ח  בציצית

רשות הרבים, מדבר הוא כרמלית, כ]מדבר חטאו של המקושש בהעברת חפץ ד' אמות ברשות הרבים 

מחמדי    שלמים מציון, תשע"ז  בזמן שבנ"י היו במדבר, דין המדבר מחוץ למחנה ישראל, דין מחנה לויה[

 התורה, תשע"ט

]שבת זכר למעשה בראשית, מחלל שבת באקראי, מתי דינו כמומר, ל שבת בפרהסיא יחודו של המחל

בפני עשרה או במודעות של עשרה, מחלל שבת בפני מחללי שבת, מחלל שבת באיסור דרבנן, אם לא 

ות שנשבו, מסורתיים, האם התקשורת גורמת מרחיבה נתקבלה עדות על כך בבי"ד ובפני המחלל, תינוק

 מנחת אשר, תשע"ז]טו, לב[  )וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת(   שנשבה או מצמצמת[את תופעת תינוק 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח [צינעא]סתם מיתה בחנק, מחלל שבת בעונשו של המקושש 

 (פטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   המקושש וקדושת השבת

זרע ]טו, לב[  ימצאו איש מקושש עצים ביום השבת( )וכו"ם?  המחלל שבת רק בעבודת קרקע, דינו כע

 ברך, תשע"ו

משכיל  ]ללמד הדיינים לומר איני יודע[הנלמדת מדינו של המקושש  - המתינות בדין ובקשת האמת

 לדוד, תשע"ח

 (לבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בשיטת הרמב"ם המחודשת בענין רשות הרבים

  לי לא נענש בשל חילול שבת[]מחלל שבת בפרהסיא כופר בעיקר ואו קושית רע"א על מעשה המקושש

 (לזאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 (קהע"ט )עמ' אספקלריא, תש  בגדר מלאכה שא"צ לגופה ובענין מקושש עצים

 

 שמירת העיניים נושא בפרשה:

 

 תורה והוראה, תשע"ד]טו, לט[  )ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם(  שמירת העיניים בהלכה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב?  ייםהאם איכא חיוב להמתין לאוטובוס 'מהדרין' משום שמירת העינ

  מעינות מהרצ''א, תשע"ג  [מעיקר הדיןאו חסידות מדת ]  יםישמירת עינ

 מעינות מהרצ''א, תשע"ו  ברים שלא לעשות בהם רק רצון השי"תושאר האיים ישמירת העינ

אצלנו ואצל הגויים לא, יצר הרע  דוקין שבעין נחשב מוםמלא עיניים,  ]מלאך המוות העינייםשמירת 

 להתעדן באהבתך, תשע"ו  מדוע העיניים דומעות[ ,כלה שעיניה יפותדומה לזבוב, 

 פניני דעת, תשע"והעבר עיני מראות שווא  

 משמרת הכשרות, תשע"ב   משמרת הכשרות, תשע"ג  [שמירת עיניים]דורות גות גדולי העובדות והנה

 כאיל תערוג, תשע"ז  זצ"לטיינמן י"ל שאדברי הגר -ים יסכנת המכשירים הסלולר

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/242_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/242_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_37_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_04_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_05_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_14_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_37_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_37_77.pdf
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 שאר עניני הפרשה:

 

 , תשע"טשלחביאור פרשיות התורה   

)כולם אנשים,  ]אותה שעה כשרים היו, כוונת המשלח פועלת בשליח[דו שליח ציבור המועל בתפקי

 מעדני אשר, תשע"ז ברש"י( ]יג, ג[ 

 תורה והוראה, תשע"ה]יג, א[  )פרשת המרגלים(  לשון הרע: כללי האיסור וההיתר

 מדי שבת, תשע"וג[  -]יג, ב)שלח לך אנשים...על פי ה'(  פניות ונגיעות 

 זרע ברך, תשע"בג[  -]יג, ב)שלח לך אנשים...על פי ה'( מחה בדרך הטבע  פרנסה באמונה ובש

 אשכול יוסף, תשע"ה]יג, טז[  )להושע בן נון יהושע( שינוי השם מועיל להציל האדם מיצר הרע 

 משה להושע בן נון יהושע( )ויקרא ]תפילת משה על יהושע, ותפילת כלב על קברי האבות[כוחה של תפילה 

 פניני דעת, תשע"ו ]יג, טז[

   (נטאספקלריא, תשע"ח )עמ'    כתיבת שם הושע בגט לאדם ששמו יהושע - ושע שינוי שמו של יה

]הוספת יוד של שרי, יוד מהאיש משה עניו, שינוי השם לבן מ"ד שנים  שינוי שמו של הושע ליהושע

 האיחוד בחידוד, תשע"ז ]יג, טז[ קרא משה להושע בן נון יהושע()וי שרוב ימיו בצדקות[

)ויקרא משה להושע בן  [אות י' של שרי, שאי אפשר לבטל אות מהתורה]שינוי שמו של הושע ליהושע 

 משנת מהר"ל, תשע"ח ]יג, טז[ נון יהושע(

יהושע, מדוע התפלל רק עליו, תחיית המתים לפי סדר א'  נקראממתי ]שינוי שמו של הושע ליהושע 

 ח, תשע"נועם אליעזר ]יג, טז[ )ויקרא משה להושע בן נון יהושע( [צ הזאה כשחזר לתחייה"ב', בן השונמית א

יט[  -]יג, יז)וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען(  התנאי לישיבת ישראל על אדמתם -המבט הרוחני 

 "דנר יששכר, תשע

נשיח בחוקיך,  ]יג, יט[)ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא אם רעה(  רץ ישראל, קדושתה ומעלתהא

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז   איש לרעהו, תשע"ו   מאור השבת, תשע"ו   ור השבת, תשע"המא   תשע"ו

)ויעלו בנגב ויבא  תים[]מערת המכפלה, קבר רחל, קברי צדיקים, דורש אל המתפילה על קברי צדיקים 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סו(    פניני אי"ש, תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"זעד חברון( ]יג, כב[ 

ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים( ) משה[]נאמנות יהושע להעיד בפני מול אדונו  ]משרת[נאמנות עובד 

 מעדני אשר, תשע"ז]יד, י[ 

]תשש כוחו כנקבה, סמכות המשפט של דבורה, ההבדל ים על מעמד הקב"ה נגד בית דינו יטענת הגו

 נפלאות שמשון, תשע"ו  )מבלתי יכולת ה'( ]יד, טז[ בין ניסים במצרים לניסים על הים[

)במדבר הזה יפלו פגריכם...מבן עשרים שנה ומעלה(  אין ב"ד של מעלה עונשין אלא מבן עשרים שנה  

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ג]יד, כט[  

", שפטור. בדברים. דין "ביישו לשון הרעואיסור  אונאת דברים, איסור מוציא שם רע]דין הוצאת דיבה 

ביטול ? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על האם ניתן להלקות מוציא דיבה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/254_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/254_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/254_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_37_75.pdf
file:///C:/Users/ELIKOUSER/Downloads/(שלח%20לך%20אנשים...על%20פי%20ה')%20%20%5bיג,%20ב-ג%5d
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_37_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_77.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 שלח 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

 

. בנפש האדםלבושת הפוגעת  מעשה בגופונובע מחמת תשלום דמי בושת. ההבדל בין בושת על  שידוך

ע עליהם. תביעת בהוצאת שם ר להשיב למחרפיו. האם רשאי המחרף ומקלל את חברוכיצד עונשים את 

 עולמות, רס  ]יד, לב[)ויוציאו דיבת הארץ(  [בלא כוונהבכלי התקשורת. דיני בושת  על הוצאת דיבה פיצויים

 ארבעים שנה, ברש"י( ]יד, לג[)ובניכם יהיו רועים במדבר  "כרת"על כך שניצל מ 60לחגוג יום הולדת 

  ובהם נהגה, תשע"ז

]מזמן חטא העגל, או מזמן חטא המרגלים, אופן קבלת מעשרים עד שישים בדור המדבר הזמן הקובע 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו ארבעים שנה, ברש"י( ]יד, לג[)ובניכם יהיו רועים במדבר  התשובה בשנה האחרונה[ 

)ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים דינם של אלו שהיו פחות מגיל עשרים אך הביאו שתי שערות  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו שנה, ברש"י( ]יד, לג[

היאך אמר רבי יוחנן על זכריה בן אבקולס שענוותנותו החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו 

אשכול יוסף, [  ]יד, לז )וימותו האנשים מוצאי דיבת הארץ רעה(  ?והגליתנו מארצנו, וכי אין זה לשון הרע

 תשע"ו    תשע"ד

-ד נויגרשל שליט"אהגרמ"  )ויעפילו לעלות אל ראש ההר( ]יד, מד[המעפילים והמתאבדים עמלקים  

 ט )עמ' נב(, תשע"אוסף גליונות

, נועם אליעזר )כי תבואו אל ארץ מושבותיכם( ]טו, ב[בחו"ל בשעת היתר הבמות ]לקרבן[ הקמת במה 

 חתשע"

 (טזאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ]טו, ד[ נסכים בקרבן תודה

 תשע"טבינת החכמה על משך חכמה, )חוקה אחת לכם ולגר הגר( ]טו, טו[  קרבנות גר ונסכיו[]נסכי הגר 

)והיה באכלכם מלחם  [במשנת הרבי ר' זושא ורבי צבי הירש מזידיטשוב]וה לכל נפש וכוונת האכילה ש

 שבילי פנחס, תשע"ה  ]טו, יז[( 'הארץ תרימו תרומה לה

מדוע את המלחמה ביריחו ניהלו בשבת בשונה ] המרגליםפרשיות נסכים וחלה לחטא  הסמיכות בין

הדמיון בין מעמד הר סיני למעמד כיבוש  ,השמש ע"מ שלא יילחמו בשבת מהנעשה בגבעון בו הועמדה

 מאור השבת, תשע"ו   תשס"ט ,ורי הרב רוזנבלוםשיע  [טו, כ] (ראשית עריסותיכם חלה תרימו) [יריחו

]ברית מילה, דינים שנצטוו  הרמב"ם שאנו מחויבים היום במצוות רק מכח הציווי של משהדעת 

 (צחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   )את כל אשר ציוה ה' אליכם ביד משה( ]טו, כד[ במרה[

משנתה    תשע"ו  זרע ברך, תשע"ג]טו, לא[  )כי דבר ה' בזה( מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק 

 ט )עמ' לח(, תשע"אוסף גליונות-גל עינינו   תורה, תשע"ז של

 

 ]ותשלום קנס עשרה זהובים[ חטיפת מצוה אקטואלי: נושא

 

של הודעת  המצוהאת האם 'חטף' מאביו ] , שבה זכירת מעמד הר סיניבן חברו פרשת יתרולימד 

 מאור השבת, תשע"ז   [מעמד הר סיני, מצוה שניתן לעשותה שוב

 קב ונקי, תשע"ח  תשלום עשרה זהובים למונע מחברו ברכה, או לגורם לחברו ברכה
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הגר"א גניחובסקי,    ה בשבת[]החוטף ספק מצות כיסוי הדם, ספק מילחיוב עשרה זהובים על גונב ברכה 

 תשע"ז   תשע"ג

ק ממוני או נזק ]נזת ההדלקה הדליק מדורת הציבור ללא רשות, ונגרם הפסד הכנסות מאי מכיר

סנטימנטלי, גרמא, עשרה זהובים על חטיפת מצוה, הדלקה ע"י הוספת שמן במקדש ובל"ג בעומר, הבעלות 

 וישמע משה, תשע"ח על המדורה של בית הכנסת או אספוה ילדים מן ההפקר[

החוטף מצוה או ברכה מחברו. עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו. ]ילוח הקן מחברו חטף מצות ש

בינת   [ורחוטף מצוה שאין חיובה על הראשון. מצות שילוח הקן בחצרו. חוטף מצות שילוח הקן מחב

 משפט, תשע"טה

 עולמות, רט  ]האם חייב לשלם לאשתו עשרה זהובים, מי 'בעל' המצוה[ בעל שהדליק נרות שבת

האם האשה מפרישה ] פריש חלה מהעיסה שאשתו הכינה ותובעת ממנו עשרה זהוביםבעל שה

מחלוקת , האם אשה יכולה להפריש חלה כשבעלה מוחה בה, ו משום שהמצוה היא שלהמדין שליחות א

האם אשה שהפרישה חלה , והמחזיק ברכה אם הבעל צריך לשלם שכר עשרה זהובים לאשתו היעב"ץ

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח [יכולה להשאל על הפרשתה בידיעת בעלה

 

 נושאים אקטואליים:

 

]מי חכם וישמור אלה, ישקני מנשיקות פיהו, נשיקות משמרים עם יראת עות שימור מתנת חג השבו

 (כא)עמ' קובץ גליונות, תשע"ט -ארחות חיים  שמים[

]מחשב שנמסר לתיקון, אחריות המתקן, אומן מתקן מחשבים שאיבד מחשב ובו חומר יקר לבעליו 

היזק ניכר או שאינו ניכר, חיוב שומר על היזק  -שהזיק בשגגה, היזק שאינו ניכר, נזק לחומר במחשב 

ין, הוצאת נו ניכר בעשאינו, נזק לחפץ בעל ערך סנטימנטלי, נזק לחפץ שאין לו מחיר שוק כלל, נזק שאי

 בינת המשפט, תשע"ט   כלי סטרילי למקום שאינו סטרילי, גרם לוירוס במחשב, נזיקין[

עומק הפשט,   ]זיווג הגון, היתר הבירור קודם השידוך, תנאי ההיתר[חלק ב  - שידוכיםשמירת הלשון ב

 תשע"ט

 "א דינר שליט"א, תשע"טהגריאיסור הקפת הראש והזקן  

הב"ח שחיוב כיבוד חמיו "כשאר  דעתונים השמיטו הלכה זו, רמב"ם ועוד מרבותינו ראש]כבוד חמיו 

כבוד אביו קודם לכבוד . כבוד חמותו. קימה והידורה. האם חיוב כבוד חמיו מהתור זקנים חשובים", 

מי  -כבוד אביו וכבוד זקנו ן. על שם מי לקרוא את הבן הראשו -מנהג קריאת שם הנולד כשם הסב . חמיו

חלק מהחיוב  גדר החיוב בכבוד חמיו. דיש על חמיוהאם חתן צריך לומר ק. לאחר מיתהכבוד חמיו . קודם

חיוב קימה והידור כשהחתן  סיכום ההלכות -כבוד חמיו  .בכבוד אשתו ונובע מחיוב זה, או חיוב עצמי נפרד

האם לקרוא להם "אבא •   וחמותו. קריאה בשם הפרטי של חמיו• תלמיד חכם וחמיו בעל בית פשוט 

ציוו עליו הוריו שלא יכבד את חמיו וחמותו, האם צריך • ים אותו החיוב בכבודם כשהם מצער• "אמא" ו

הלימוד מדברי הרמב"ן היאך ראוי לנהוג כשמארח בביתו  עובדות והנהגות -כבוד חמיו   .לשמוע בקולם

 עולמות, תקא[  את חמיו

 , תשע"טוהגית  סנין״ ו״תואר לחם״״פת הבאה בכיהלכות 
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 והגית, תשע"טברכת יין ושאר משקין בתוך הסעודה  

ראובן ביציאתו הזיק לרכבו של , נוחותובן לא יכול לצאת בשמעון החנה את רכבו בצורה שרא

 (כהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   האם ראובן חייב בנזק?שמעון, 

 ט )עמ' מו(, תשע"אוסף גליונות-פניני הלכהטבילת כלים במי הכינרת  

היורד לשדה חברו ונטעה שלא ברשות בשדה שאינה  [תיאום עם השכניםללא  ותף[]בית מש שיפוץ בנין

חלקו הפוסקים אם יכול לומר לו טול מה שעשית, נעשויה ליטע, חייב בעל הבית ליתן לו וידו על התחתונה. 

. ממוןקים לי' שיכול אני לומר לו ליטול השבח שהשביח ואי אפשר להוציא ממנו 'ל הנתבע לומר ולכן יכו

דבר שאי אפשר ליטלו נחלקו הפוסקים אם אף על פי כן יכול בעל הבית לומר טול מה שעשית ולא לשלם. ב

השביח, שותפים לדעת רוב הפוסקים אף בזה יכול לומר 'טול...' צביעת קיר אין ה'יורד' יכול ליטול את ש

בע בה דרך השקעה בנכסי השותפות לעולם הם כיורדים ברשות, שותפות שנוסדה להשקעה ולא נק

הבדל בין צביעה יקרה לבין מוגבלת לצרכים הבסיסים של הבנין, ת מול שותפות בבית משותף המסוימ

 מכתלי בית הדין, תשע"ט  [צביעה בסיסית

ובצירוף ביאור  ופירוש המשנה שלמה עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא] 'של זבחים איזהו מקומן'

 תשע"ט  לברייתא דרבי ישמעאל[

חיבור חלקי אותיות,  ]מלאכת צובע וממלאכת כותב,ותב בשבת? האם יש בפייטים משום איסור כ

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט  [ו מתקיים, אותיות מחוברות, פייטים, טלטולם, נתינתם לקטןכתב שאינ

 שמעתא עמיקתא, תשע"טת?  המקדיש ס"ת לביהכ"נ האם ביטל מצוות כתיבת ס"

 ' כב(ט )עמ, תשע"אוסף גליונות-שיעורי בינהכלפי כהן מסוים   אושמירת קדושת הכהונה  -וקדשתו 

 ט )עמ' מז(, תשע"אוסף גליונות-פניני הלכהבירך על מים קודם הסעודה ונמלך לשתות עוד  

ט , תשע"אוסף גליונות-פניני הלכההמספר לשוה"ר ומפרט את הגנאי האם עובר במוציא שם רע  

 )עמ' מח(

האם כשהבעל מקבל שבת מוקדם אשתו וב"ב נגררים אחריו, והאם האשה חייבת להדליק נרות 

 ט )עמ' סו(, תשע"אוסף גליונות-בירור הלכהשבת עד הזמן שהבעל קיבל שבת?  

בירך , 'על המחיה' במקום 'על הגפן'] שאלות מצויות בטעות בברכה אחרונה בקידוש בשבת בבוקר

הגפן' וסיים 'על התחיל 'על המחיה' ו'על , 'התחיל 'על הגפן' וסיים 'על המחיה' ו'על הגפן, 'רק 'על המחיה

השותה יין ואכל  ,השותה יין ואכל מזונות והזכיר רק על המחיה, חיההשותה יין וטעה ואמר על המ, 'הגפן

כנ"ל והזכיר בפתיחה , את שניהם מזונות ובפתיחה הזכיר רק 'על המחיה' או רק 'על הגפן' ובסיום הזכיר

באמצע הברכה שלא הזכיר בפתיחה את  ואם נזכר, את שניהם ובחתימה אמר או על המחיה או על הגפן

 )עמ' לד(עיון הפרשה, תשע"ט    [ואמר כבר ברוך אתה ה' ואם כנ"לם, שניה

 מעדני אשר, תשע"טיני נישואין  יליון מיוחד בעניג

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ץ[]לח לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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