
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( חינם  )קישורים להורדה    צוהתפרשת 

 

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

 'צוף'  מבית - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 יך בחוק אשיחה

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 איחוד בחידוד ה

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 למות עו

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 ם פאר מקדושי

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 גר"א עוזר שליט"א שיעורי ה

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 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:47397
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&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=47584&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%A8+%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=47584&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=47584&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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 ]לפי סדר א' ב'[   בועיים בנושאים שוניםקישורים לעלונים ש 

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 

   : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 ז' אדר  -אי הזכרת משה רבינו בפרשת תצוה 

   י הדלקה בשמן ניס 

 נר ושמן לשבת  - להעלות נר תמיד

 ציץ הזהב 

 סנדק בברית כמקטיר קטורת 

 אכילת בשר קדשים 

 תם בגדי כהונה ולביש

 בגדי כהן גדול 

 והלכה באמצעים רוחניים הכרעת דין   -אורים ותומים 

 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 

 

 : םיי אקטואל  יםנושא
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 ז' אדר  -אי הזכרת משה רבינו בפרשת תצוה 

 

 מפיק מרגליות, תשפ"א    עשר עטרות, תשע"ט   מעדני אשר, תשע"ט  ?בינו בפרשת תצוהזכר משה רמדוע לא נ

]שמו של משה לא נזכר בפרשת תצווה, מחני נא  היונה ועלה הזית בפיה ]אצל נח[ מרמזת על הדלקת הנרות בשמן שנצטווה משה  

 שבילי פנחס, תשע"ט  אותיות מי נח, הלקח משמן הזית ללמד תורה לאחרים, ההבדל בין נח למשה[

משה רבינו כהמשך של שת הבל ונח. כוחו של   דוע פתחה הפרשה בציווי על 'שמן זית זך'?]מכיצד רמוז שמו של משה במילה 'ואתה'?  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  ]כז, כ[)ואתה תצווה(  דיבור הצדיק[

 פנינים מרבינו אור החיים, תשע"ז    ]אחר ז' אדר[מה קרה למן בשנת מות משה? 

י"  ביום  בו  כתב  כיצד  בשבת  נפטר  רבנו  שמשה  תורה?  לדעה  ספרי  אדר[ג  מלכתא     ]ז'  שבת  ו'    -לקראת  כג(  )עמ'  תשע"ח  דרשו, 

 תירוצים

והגאולה האחרונה   רבנו  רבנו,משה  או משה  דוד  בן  בזכות  ]הגואל האחרון משיח  מן התורה,  בטלנים  עם  לגאול  עסק   אין משה חפץ 

  בכל תלמיד חכם ניצוץ מנשמת משה רבנו, בנשמת משה כלולים כל ענפי הקדושה וגם דוד המלך, גדולי הדור[ התורה יהיו ישראל נגאלים,  

   עולמות, כ-אור החיים

ועדותאורו של משה   לוחות הברית  לעולם, עדות  יצפה לאור    ]הנר המערבי שדלק  זית בחלום  הנר המערבי, עדות מכוונת, הראוה שמן 

 כלי יקר, תשע"ט  תורה[

תצוה   בפרשת  משה  של  שמו  הזכרת  פרשת  אי  חצי  לקרא  המנהג  משה,  מוזכר  לא  בה  וגם  פרשיות  לשתי  נחלקת  משפטים  ]פרשת 

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' א(  משפטים יחד עם שקלים, היכן ברכו[

 מלאכת מחשבת, תשע"ח האם באבל משה היה דין מקצת היום ככולו? 

 פרי ביכורים, תשע"ט   ז' אדר יום פטירת אדון הנביאים

     )עמ' יא( תש"פ  ,אספקלריא   ואתה תצוה את בני ישראל

 

 ניסי הדלקה בשמן   נושא בפרשה:

 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז  ים[]הנאה ממעשה ניסים, קיום מצוות במעשה ניס הניסים שהיו בבית המקדש 

 (כטאספקלריא, תשע"ט )עמ'    מלאכת מחשבת, תשע"ט ]חנוכה, על טבעי, קיום מצוות[ הדלקה בשמן נס

 שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"ז    במשנת הפרשה, חנוכה תשע"ההדלקת נרות חנוכה בשמן נס   

]מכירת מים למצרים, נס לציבור ונס ליחיד, הנאת כוהנים מפירות זהב, שתית מים מן הסלע, הנאה ממעשה ניסים הנאה ממעשה ניסים 

לצו ניסים  במעשה  השתמשות  נתנו,  ליהנות  לאו  מצוות  שבת,  שלכבוד  מצוה,  בחנורך  נס  טבעי מן  חומר  החרוב,  מעץ  רשב"י  אכילת  כה, 

שהובא בנס, ביזת מצרים, עומר מתבואה שגדלה בנס, כשניכר שהנס נעשה שיהנו ממנו, האם הוי הפקר, האם חייבים מתנות כהונה, האם 

 אוצרות אורייתא, תשע"ח ניתן לקיים מצוות צדקה מנס[  
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 מים מציון, תשע"ט לש    שלמים מציון, תשע"ו]כח, יח[     ]שמן ניסי[קיום מצוות בחומרים ניסיים  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   ]חפצים על טבעיים, השמן של אלישע, נר חנוכה במקדש[חיוב מעשרות בחומרים ניסיים 

לאכות טבעיות עצמו", נדבת המשכן ומעשה האומנים, מ   ]במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא אתבניית המשכן בחומרים ניסיים  

 עומקא דפרשה, תשע"ד  ועל טבעיות[

 זרע ברך, תשע"ז   ]שאלות הלכתיות בנושא[ן של חנוכה פך שמן של יעקב הוא פך שמן המשחה ופך השמ

 

 נר ושמן לשבת  - להעלות נר תמיד  נושא בפרשה:

 

  -נפש טובה    שהנרות יהיו דולקים[]מדוע זמן המצווה תלוי בשקיעת החמה, המצווה אינה מעשה ההדלקה אלא  מצוות הדלקת הנרות  

   שיעורי הגרש"ד כץ שליט"א, תשע"ט

 פנינים, תשע"ט  ]דברי הרמב"ן בהעלותך[הדלקת נרות שבת בבית ובבית הכנסת המשך עבודת מנורת המקדש 

  -נחל אליהו         אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' י(  -נחל אליהו    )להעלות נר תמיד( ]כז, כ[עם ישראל    רמז להשגחה התמידית על

 ' י( )עמ טיונות ישיבת מיר, תשע"אוסף גיל 

 משנת מהר"ל, תשע"ט   מחלוקת הראשונים בביאור 'תמיד' של המנורה, וההבדל בינו לבין 'תמיד' האמור בשולחן

 שפת אמת, תרל"ב ה שלא יתערב בו זוהמא  לשמור על חלק הנשמ -העבודה המוטלת על האדם  

ושאר שמנים, ברכה ]שמן זית למנורה, שמן של גויים, הרואה שמן בחלום, שמן זית כסגולה לזיכרון, שמן תרומה, שמן זית  השמן בהלכה  

את תורת המשכן החוצה, חציצה בווזלין, ציפוי תפוחים בשמן איסור, הגעלת כלים חדשים מני שמן של ץ המפימאור לעל שתיית שמן, שמן 

 תשע"ט )עמ' יט(  קובץ גיליונות,-מסביב לשולחן איסור, מנהג הדלקת נרות בבית כנסת, מעלת נר למאור בבית כנסת[

 זרע ברך, תשע"ה ל, ח[  ]  זמן הדלקת המנורה

 )עמ' קנט( מקרא העדה, תשע"ח דיני השמן למנורה 

להדליק יקדים  לכבות   ?האם  לבטלה,  ברכה  לא,  או  שבת  תוספת  כשקיבל  לפניה,  או  המנחה  פלג  לאחר  בלעדיה,  או  שבת  קבלת  ]עם 

 י, תשע"ט הגר"א גניחובסק להדליק נר נוסף[ולהדליק שוב, לכבות חלק מהנרות, 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט ]כל היום או כל יום[  ו?מפני מה תמיד של הנרות אינו יכול להתפרש כפשוט

]דומה או שונה מנר   רכה?הקדים להדליק נר שבת וקיבל שבת וכבו הנרות בזמן תוספת שבת האם ידליק אחר עבורו שוב בב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   חנוכה, אם לא סח בין נר לנר[

 "ט הגר"א גניחובסקי, תשע   אחר פלג המנחה יכול להדליק בברכה, למרות שזמן המצוה עוד לא הגיע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  הדליק וכעת מסתפק אם בשעת ההדלקה כבר עבר פלג המנחה

נהנתה מנרות ולא  נר שבת והלכה לאכול בבית אחר  נהנה ]אך טרם קיבל שבת[ האם    הדליקה  במקום ההדלקה, אך בעלה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   ]האם ישאר בבית ויפסיד מנחה בציבור כדי ליהנות מהנר בשבת[? מהניא הנאתו

 שלמים מציון, תשע"ח   הדלקת רוב הפתילה במקדש בחנוכה ובשבת
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קידוש  שמן שהיה תחת המיטה, הדלקה בעטרן,    ]הקריבהו לפחתך בנר שבת או בנר חנוכה,הדלקת נרות בשמנים המאוסים לאכילה  

 נוה ההיכל, תשע"ה כז, ב[  ]על יין מאוס[  

 "ט נוה ההיכל, תשע ]הוקצה למצוה, האם יש קדושה בחנוכיה אחר החנוכה[ הדלקת נרות שבת בבזיכי החנוכיה

   נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' א(שמן זית זך ללא שמרים  

 (צדאספקלריא, תשע"ט )עמ'  גם בדורנו הוא דולק! -הנר המערבי לא כבה 

]אש של נס, שמחת בית השואבה, ברירית חיטים לאור המנורה, הנאה משיר הלויים, לימוד   הנות מאור המנורה והמזבח?יהאם מותר ל

 תשע"ט    אוצרות אורייתא, תשע"ח   איסור הנאה מערלה, איסור השתמשות בנר חנוכה[רפואה על גופת מת, איסור הנאה ממת, 

]הנרות הללו קודש הם, איסור שימוש בנרות חנוכה דולקים או כבויים[  בהם לנרות חנוכה    הדלקת נרות שבת בבזיכים שהשתמשו

 נוה ההיכל, תשע"ו כז, כ[  ] )להעלות נר תמיד(  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ד( כז, כ[ ])להעלות נר תמיד(  ]אין גפרור[הדלקת נר שבת בהוספת שמן 

, האם צריך נר ממש, והאם צריך אש, מעשה הדלקה ע"י המדליק, ]שבת, הבדלה, חנוכה, נר נשמה, בדיקת חמץרת נר שמל בתוהדלקת ח

, קיום מצוות בגרמא,  מעשה הבערה בידים או ב"גרמא" בעלמא  -הדלקת חשמל  ,  מצבר  אוחשמל  ה  רשת  נורה הדולקת באמצעותהדלקת  

נר  , אבוקה,  שלהבת,  ל אור החשמל, ברכת בורא מאורי האש בהבדלה ענורה פלואורסנטית,  בתר דלוק לכבוד שנאו    נר לכבוד שבתלהדליק  

נורת חשמל אין זרם למשך בבחשמל,    נר חנוכה,  על ידי חילול שבת  בת והבדלה מחשמל המיוצרברכה על נר ש,  הנמצא בתוך אספקלריא

בשעת בדיקת החמץ לאור בברכה, כיבוי חשמל    בדיקת חמץ,  , הדלקת חשמל במצברחונוצר בכל רגע בתחנת הכחשמל  ה, כי  זמן ההדלקה

לשאר  זכר למנורה שבמקדש    "נר תמידהבדל בין "ה  ,  בה בחשמלהנודר נרות האם יוצא ידי חו  -נר למאור בבית הכנסת  ,  נר נשמה,  הנר

 עולמות, רצ   [האם אסור לעשותה -מנורת חשמל בעלת שבעה קנים , שעיקרם להאיר למתפלליםנרות 

 מחמדי התורה, תשע"ט ]חיוב הנשים, הבהוב האיש, כשהאשה מתעכבת[  הדלקת נרות בערב שבת מקורו וטעמו

 נוה ההיכל, תשע"ד כז, כ[  ]  אשה ששכחה פעם אחת[] הזהירות בהדלקת נר שבת 

למען כבוד שבת, כאשר שכחה כמה פעמים האם תוסיף בכל פעם נר,   קנס]גדרי חיוב ההדלקה ומנין הנרות,  שכחה להדליק נרות שבת   

מעשה , או  שיהיה אור בבית, טעם ההדלקה  הבית או על    שניהםעל    האשהעל    האישעל    -, חיוב הדלקתם  תחלק מהנרו שכחה להדליק  

הנרות,  ההדלקה להוסיף    מנין  לכבוד שבת, המנהג  נרות  להדלקת  ילדהראוי  כל  לידת  לביתה,  נר אחר    הבעל , כאשר  כשמדליקה מחוץ 

ה אשתו  עבור  "יולדתמדליק  הגדרת  ו"שכחה,  להדלאונס "  שכחה  בערב",  נרות  טוב  יק  היה  יום  אך  נרות  להדליק  שכחה  כאשר  אור , 

 עולמות, רט   ( ]ח, ב[  )בהעלותך את הנרות [החשמל דלוק בבית

 ו " אשכול יוסף, תשעכז, כ[  ] תמיד()להעלות נר   ?איך השתמשו בחצרות ירושלים לאור המנורה, הרי אסור ליהנות ממנה 

 ( לבאספקלריא, תשע"ט )עמ'    מנחות משמן שאינו כתית

 ( עבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ?מזיתי ארץ ישראל האם יש הידור להשתמש בשמן

 ( פזאספקלריא, תשע"ט )עמ'    נרות שבת וקדושת השבת

 (קואספקלריא, תשע"ט )עמ'   או שיעור בהדלקה קר, האם הוא שיעור בגוף השמןרב עד בוורה שבמקדש מעשיעור שמן במנ

 מעדני אשר, תשע"ט    ?האם לא היה חיוב להדליק את המנורה כל יום בבית המקדש והיה מספיק פעם בשנה

 תי, תשע"ט פקודיך דרש ]מי היה חותם ומדוע, האם משה היה גזבר על שמן הזית בזמן המשכן[חותמו של כהן גדול על כד השמן זית 

     )עמ' ס( תש"פ  ,אספקלריא  ]שמן למאור להדלקת נר שבת, להדלקת נר חנוכה[ ?האם יש הידור להשתמש בשמן זית הראוי לאכילה 

    )עמ' עז( תש"פ  ,אספקלריא  הכפילות בפרשת השמן למנורה
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 ציץ הזהב   נושא בפרשה:

 

 שיעורי הגרש"ד כץ שליט"א, תשע"ט -נפש טובה ]חציצה לתפילין[ תפילין של ראש לכהן גדול 

 ז(נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' הנחת הציץ על מצח הכהן הגדול   וםמק

 ע"ה שטיקל תורה, תש רליציאנעא ג כה, ד[  ]  )ואלה הבגדים( ?האם הציץ היה 'בגד' כהונה 

 בארה של תורה, תשע"ה   ]תכשיטי האשה האם הם בכלל בגדי יום טוב[כה, ד[  ]  )ואלה הבגדים(האם הציץ היה 'בגד' כהונה? 

  טומאה, חיוב משמוש למניעת היסח הדעת, כפרה ע"י לבישת הציץ, קשירתו, מקום הנחתו[  נין]כלי לע  ?האם הציץ היה 'בגד' כהונה

 עומקא דפרשה, תשע"ו   [כה, ד]  )ואלה הבגדים(
ובתפילין לח[   כח] )על מצחו תמיד(    איסור היסח הדעת בציץ       ו"מחמדי התורה, תשע      מאור השבת, תשע"ד     שלמים מציון, תשע"ו, 

 עולמות, רצז    מאור השבת, תשע"ו

 נוה ההיכל, תשע"ח כח, לח[  ] ו תמיד()על מצח ]תענית, היסח הדעת[ ההנהגה כשנפלו תפילין

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כח, לח[  )והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה'( ]בשעה שאינו עובד בבגדי זהב[ריצוי ציץ ביום הכיפורים 

 ( עדמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ק   ציץ על פתיל תכלת

   תשע"ו שלמים מציון, כח, לח[ ] )על מצחו תמיד(  היסח הדעת בתפילין בזמן שאינו מקיים מצוה בהם

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז כח, לח[  ] )על מצחו תמיד( ]עזות מצח[ציץ מכפר על עזות פנים 

 ז מלאכת מחשבת, תשע" כח, לח[  ] )על מצחו תמיד(  ?בש את יתר הבגדיםוכה"ג לא לכשגם הציץ  רתכפ

בציץ?   התכלת  פתילי  מקשירת  במשכן"  "קשירה  לומדים  לא  מכלמדוע  או  המשכן  מגוף  לומדים  היו,  פתילים  המשכן[ ]כמה   י 

 במשנת הפרשה, תשע"ו 
 ( קיאאספקלריא, תשע"ט )עמ'    (יאספקלריא, תשע"ט )עמ'   היסח הדעת בציץ ובתפילין

 ( נחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   קשירת הציץ ומלאכת קושר 

     נועם אליעזר, תש"פ    מעדני אשר, תשע"ט  ?האם היה איסור לכהן להלביש את הציץ שלא בשעת עבודה

)עמ'    תש"פ  ,אספקלריא   ומר ניסי, על טבעי[ום מצוות בחלתפילין, קי]ציץ, האם היונה חזרה ונהפכה    התפילין של 'אלישע בעל כנפים'

    טז(

 היא שיחתי, תש"פ  כח, לו[ ] ( ועשית ציץ זהב טהור) ['אין עוד מלבדו'] סודו של הציץ

 

 

 

 סנדק בברית כמקטיר קטורת   נושא בפרשה:
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והקטיר  ) [מי שכבר היה סנדק בחייו, או במשפחה זאת, חדשים לקטורת]המנהג שלא לכבד סנדק בברית מילה לאותו אדם בילד נוסף 

 ו "אשכול יוסף, תשעל, ז[   ]  (אהרן קטורת סמיםעליו 

]כשאינו יודע שעתיד להיות סנדק, אך החזן או הציבור יודעים, כשיש ספק אם יהיה סנדק כגון   סנדק פוטר את הציבור מאמירת תחנון

האדמו”ר יוכל לשמש כסנדק, ובאם    המצוי אצל חסידים שאינם יודעים עם  ידוע האם תתקיים הברית היום, או כגוןשהתינוק צהוב ולא  

הציבור מאמירת תחנוה פוטר מספק את  הוא  כך, האם  על  יודע  והסבא  יכבדו את הסבא,  יהיה סנדק  לא  אהרן  )ן[  אדמו”ר  עליו  והקטיר 

 ו וישמע משה, תשע"   ל, ז[  ] ( קטורת סמים

 מעדני אשר, תשע"ו   גר הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות 

הברכיים? והאם עדיף שהסנדק המחזיק את הילד בברית יחזיקנו גם בשעת  ]האם יש סנדק כיון שאין מניחים אותו על  סנדקאות במבוגר  

 מעדני אשר, תשע"ג   [הברכות?

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז   ויתור על סנדקאות בכדי לא להביך יהודי

החזן או הציבור יודעים, כשיש ספק אם יהיה סנדק כגון ו]כשאינו יודע שעתיד להיות סנדק,    אמירת תחנוןסנדק פוטר את הציבור מ

ר יוכל לשמש כסנדק, ובאם  "שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית היום, או כגון המצוי אצל חסידים שאינם יודעים עם האדמו

 וישמע משה, תשע"ו   ]רת תחנוןעל כך, האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמי ר לא יהיה סנדק יכבדו את הסבא, והסבא יודע"האדמו

לתת בניו לסנדק אחד, משום שהסנדק נחשב כמקטיר קטורת, והקטורת היא סגולה    ]דברי מהרי"ל שאין כופליםסנדקאות בשני אחים  

תמיהת הגר"א שהיה ראוי שאדם יהיה סנדק פעם  לעשירות, ובמסכת יומא אמרו שכהן שהקטיר פעם אחת קטורת לא שנה עוד לעולם,  

קאות רב או אדמו"ר גם בשני אחים, בצוואת רבי  מנהג העולם לכבד בסנד אחת בחייו, וכן תמה הגר"א, שמעולם לא ראינו סנדק שמתעשר,

ות בשני בניו לאותו  עין הרע, לנוב"י הטעם משום האיסור לתת כל מתנותיו לכהן אחד, כיבד בסנדקא  יהודה החסיד משמע שטעמו משום

רות, האם האיסור  רב האם יש איסור בבן השלישי, הגר"י קמינצקי המנהג שהסנדק שילם את הוצאות הסעודה ולכן זכה בסגולה לעשי

   עולמות, כח ר השני אצל הכהן שפדה אצלו את בנו הבכור הראשון[נאמר גם על אב אצל בניו, האם יש איסור לפדות את בנו הבכו

 ירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' רז(  האם הסנדק יושב על כסא של אליהו או על כסא אחר בברית מילה? 

 מעיינות בני יששכר, תשע"ח אחד לסנדק וכסא לאליהו[ ] ?כמו שני כסאות בברית מילהמדוע אין מכינים שתי חופות, 

פשוט, מברכי הסנדק לברכי ת"ח, מינוי שליחות בסנדק,    אות מעשרת, סנדקאות ליהודי]עמידת הסנדק לברכות, סנדק  עניני סנדקאות

עיון הפרשה,       תורה והוראה, תשע"ז    דברי שיח, תשע"ו     עומקא דפרשא, תשע"ה  סנדק פעמיים באותה משפחה, הבטחת סנדקאות[  

 תשע"ח )ליקוט( עמ' כה( 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז   על סנדקאות בכדי לא להביך יהודיור וית

 מחמדי התורה, תשע"ז  ]כקטורת, רב העיר, פעם שלישית[סנדקאות פעם שניה לאותו סנדק 

 מעדני אשר, תשע"ו   הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות גר 

 מעדני אשר, תשע"ו   האם מותר לכבד בחור בסנדקאות? 

 בארה של תורה, תשע"ז   ם בסנדקאות גדול הדור או ראש הכולל?מי קוד

 מעדני אשר, תשע"ב    האם אונן יכול להיות סנדק?

  סגולת הקרבת ואמירת פרשת הקטורת, עשירות, סנדקאות כקטורת, אמירת פרשת הקטורת בלילה[ ]סגולת הקטורת מצילה ממיתה  

      עומקא דפרשה, תשע"ט
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 שים בשר קד אכילת   נושא בפרשה:

 

 שיעורי הגרש"ד כץ שליט"א, תשע"ט  -נפש טובה   מצוות אכילת קודשי קודשים ומצוות אכילת קודשים קלים

)ואכלו אותם אשר כופר בהם(     ל הקדשים[]כפרת הבעלים ע"י אכילת הכהנים, המצווה רק בקדשים המכפרים או בכאכילת בשר קדשים  

 תש"פ  תשע"ט   המצוות בפרשה, תשע"ז ]כט, לג[

   כמה, תשפ"אבינת החכמה על משך הח )ואכל אהרן ובניו...פתח אוהל מועד( ]כט, לב[ מדוע אכלו את הקודשים בפתח אוהל מועד?  

]שהכול נהיה בדברו, וברכת המצוות, תדיר קודם, שינוי מקום באכילה חוזר ומברך ברכת הנהנין אך לא ברכת  ודשים  ברכה על אכילת ק

ח, אם טעה וחזר וברך גם ברכת המצוות, האם הוי הפסק המצוות, ברכת המצוות אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לאכול את הזב

 האיחוד בחידוד, תשע"ד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ג[]כט, ל ו אותם אשר כופר בהם( )ואכל [לאכילה

פסח בקרבן  מצוות אכילת קדשים  יש  אכילה    ?האם  לכפרה,  בא  ישראל[]לא  בהם(    ע"י  כופר  אשר  אותם  לג[ )ואכלו  ברך,    ]כט,  זרע 

 תשע"ה 

אוסף גיליונות ישיבת   -נחל אליהו   ]המזבח, אהרון הכהן, כל שבט הכהונה, סדר עבודה ביום כיפור[ ה'? על מי נאמר קודש קדשים הוא ל

 (ג)עמ' י  טמיר, תשע" 

 

 בגדי כהונה ולבישתם  נושא בפרשה:

 

 ]האם יש מצוה עצמית ללבוש בגדי כהונה, או חיוב מדיני העבודה, שעטנז בבגדי כהונה, כהן הדיוט וכהן גדול[ מצוות לבישת בגדי כהונה

 שיעורי הגרש"ד כץ שליט"א, תשע"ט  -נפש טובה 

   תשע"ד  מאור השבת,    "העתש  ת,פניני דע כח, ב[   ] וד ולתפארת()לכב הנהגה הראויה לבן תורה  -בגדי כהונה 

   ע"טיופי, תש  מכלל מציון ]כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה, ההבדל בין גברים לנשים[ לכבוד ולתפארת

     )עמ' רא( תש"פ  ,אספקלריא  בגדי קודש הם 

 ( צזמקרא העדה, תשע"ח )עמ' קהאם צריך לבנים?   -ארבעת בגדי כהן הדיוט 

 ( צטמקרא העדה, תשע"ח )עמ' קסדר לבישת בגדי כהונה 

 ( רבמקרא העדה, תשע"ח )עמ' מצוות לבישת בגדי כהונה 

 ט( סמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ק]כלאים[   צמר לבגדי כהונה שיש בו מיעוט ממין אחר

 ( עבמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ק? יל כיבוסהאם מוע -בגדי כהונה שנתלכלכו 

 (עד"ח )עמ' קמקרא העדה, תשעבגדי כהונה עשייתם לשמה? 

 ( עזמקרא העדה, תשע"ח )עמ' קציצית בבגדי כהונה 
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גדולעשיית בגדי כהונה ליום הכיפורים   נעשה בשמונה בגדים של כהן  מקרא [   ]מדוע לא הוזכרה עשייתם בפרשה, חינוך כהן הדיוט 

 ( עחהעדה, תשע"ח )עמ' ק

האדם   את  משלימים  את  הבגדים  מעוררת  החיצוניות  עור,  כתנות  ומקטינים,  מגדילים  הבגדים  כהונה,  בבגדי  הכהונה  תלויה  ]מדוע 

מדי המלכות, הלבוש שלנו, לא גוון הלבוש אלא ההזדהות עם גדולי הדור, ציציות מוחבאות, החיצוניות ושם,  הפנימיות, שלא שינו את לב

רחמנא ליבא בעי, משתייכים לקב"ה, עיר המלכים, הליכה בדרכי הכוהנים, להישמר לא לאבד את הדעת בפורים, -אינה תחליף לפנימיות

 בארה של תורה, תשפ"א    תורת אביגדור, תשפ"א-הרב אביגדור מילר זצ"ל השתיה לקבל יותר דעת ולא לאבד את הדעת[

אם מברך כהן בלבישתם בבוקר 'מלביש ערומים', יסוי לגברא או חפצא של כלי עבודה, ה]לבוש לכיסוי הגוף או מדי עבודה, כ  כהונה   בגדי

לבגדי האדם נפרדות  יש שתי ברכות  ובגדי כהונה הם מלבוש, בברכות השחר  נעלים  בגדי משה, ראיה מחליצה, האם  מלביש -גודלם של 

נים או של ישראל, עוטר ישראל בתפארה על המצפנת, של כהלבוש, אוזר ישראל בגבורה על האבנט,  מגן לרגליו ואינם מ-ערומים, לנעלים 

 מפיק מרגליות, תש"פ  בל תשחית בקריעת בגדי כהונה, ובגדים רגילים[

 ( רטמקרא העדה, תשע"ח )עמ' לא יחגרו במקום שמזיעים  

 אשר ליהודה, תשע"ד כח, ב[  ]   )לכבוד ולתפארת(מצוות בגדי כהונה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    ההגר"א גניחובסקי, תשע" כח, ב[  ] עורים[ י בשי]ריבו לבישת בגדי כהונה עם כלאים שלא בשעת עבודה 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א   לבישת בגדי כהונה שלא בשעת עבודה

 זרע שמשון, תשע"ט   מעשה בגר שבא לפני שמאי והלל וסוד בגדי הכהונה

 מחמדי התורה, תשע"ב      בנתיבות רבינו, תשע"דכח, ב[  ] )לכבוד ולתפארת( הונה לשמה בבגדי כ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד כח, ב[  ]   ספקבגדי כהונה בחטאת העוף הבאה על ה

ורכים בשעטנז[האם הכתונת היתה עשויה מפשתן בלבד?   האיחוד    ]כח, לט[)ושבצת הכותנת שש(    ]עם צמר, שעטנז בכתונת, קשים 

 בחידוד, תשע"ו 

ולתפארת(  ]קשה לשכחה, שינה על בגדיו משכחת תלמודו[היאך הותר לכהנים במקדש לישן על בגדיהם?   ב[   ]   )לכבוד  מעדני    כח, 

 אשר, תשע"ו 

]חינוך ילד קטן בברכה כאשר עדיין אין מקפידים עליו בכיסוי ראש, כיסוי ראש הכהן הגדול  ת תפילות ועניית אמן בגילוי ראש  כובר

ע צמר על במצנפת האם כיסתה את כל הראש, כאשר הממונה בערכית הפייס נטל מאחד הכוהנים את מצנפתו, האם לכהן גדול היה כוב

הלי או  ראש  בגילוי  עמידה  חראשו,  ראש,  בגילוי  שמע  קריאת  ראש,  בגילוי  אמירת  כה  בתורה,  קריאה  הראש,  כיסוי  גודל  הגויים,  וקות 

 גרי"ט זנגר שליט"א, תשע"ט רי ה שיעושלום, לדבר בדברי תורה עם נהג מונית שראשו מגולה, ברך או התפלל בשוגג בגילוי ראש, עניית אמן[ 

 משנת מהר"ל, תשע"ט   הטעם שלבישת בגדי כהונה מכפרים כמו הקרבת קרבנות

    מעדני אשר, תשע"דכח, מג[  ]וט היאך לא הצטנן בכתונת בלבד כהן הדי

בינת החכמה על משך חכמה,  )תעשה כותנות( ]כח, מ[    ]בגדים להוצאת הדשן, ובגדים לשאר היום[לכהן הדיוט היו שתי מערכות בגדים  

 תשע"ח 

 ]איסור מעילה לזר, איסור כלאים שלא בשעת עבודה, האם משה היה כהן, כהן גדול[ ו בגדים שימש משה רבינו כשעבד במשכן?  ילבא

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  ]כח, ב[   רת()ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפא 

 בארה של תורה, תשע"ז    ]כח, לט[ )ועשית מצנפת שש ואבנט(מידות גופם של משה ואהרן 

 בארה של תורה, תשע"ה   בארה של תורה, תשע"ז []כח, ב  )ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת(מידות גופם של משה ואהרן 
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 בארה של תורה, תשע"ה   ]כח, ב[ לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת()ועשית בגדי קודש   ]בגדיו גדלו עמו[כהן גדול שגדל במידות בזמן כהונתו 

 אורות הגבעה, תשע"ד כח, ג[  ]  ]ודין יתור בגדים[ ?כהן מחוסר בגדים האם דינו כזר

   ו"דברי שיח, תשעכח, ג[  ]איסור לבישת בגדי כהונה לזר 

עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' פה(    במעיל או בכל הבגדים, קורע דרך השחתה האם עובר על בל תשחית[וקא  ו]ד  איסור קריעת בגדי כהונה

 לב תירוצים 

 אורות הגבעה, תשע"ה כח, ד[   ] ]אף שנעשתה כבר מצוותן[מעילה בבגדי כהן שבלו 

 משנת מהר"ל, תשע"ט   מלאכת מחשבת, תשע"ט? יםר הבגדים מית ילמה נחלקו המכנס

 (רדמקרא העדה, תשע"ח )עמ' לבישת המכנסים וחגירתם  

 מלאכת מחשבת, תשע"ט ?  האם כל בגדי כהונה קשורים זה לזה בלבישה

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' כו(  - עינינו גל   בגדי צניעות כבגדי כהונה

    אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' מד( - םמים זכי]יתור בגדים וחיסור בגדים[  שעון יד בזמן עבודתו כהן שילבש משקפים או

 ( לטאספקלריא, תשע"ט )עמ'    הלובש דתיבגדי כהונה כמ

 ( רהמקרא העדה, תשע"ח )עמ'    קדושת בגדי כהונה

 ( מחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   עשיית ולבישת ה"בגדי כהונה" בזמן הזה

קובץ גיליונות, תשע"ט  -פניני חשוקי חמד  דרו[ילין נכללים בנפ]נדר להלביש יתום האם התתפילין הן כלל 'מלבוש' או בכלל 'בגד'    האם

 )עמ' ח(

 (כהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   הארות ופנינים בענין בגדי כהונה

 ( לדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    בענין כלאים בבגדי כהונה

     (סאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בעניין עשית ציצית במעיל האפוד

]לדעת הרמב"ם דהיה בו ד' כנפות, כסותך ולא שאול, האם בגדי כהונה נכלל, בגדי כהונה לכבוד ולתפארת   באפוד היה חיוב ציציתהאם  

 עשר עטרות, תשע"ט    הטיל בו ציצית מותרת, איסור קריעה אפי' בכל שהוא[ואין בהם הנאת לבישה, האם קריעת הנקב ל

 מעדני אשר, תשע"ט   ה?האם בגדי כהונה אין צריך לעשותן לשם מצו

ניתן לצובען לנ  'הערות בענין 'בגדי כהונה ניתן ללבוש את האבנט גם שלא בשעת  ]בגדי כהן הדיוט היו בצבע לבן או גם  וי, האם היה 

 מאור השבת, תשע"ט  מפני איסור שעטנז, ומה סדר לבישתו[ עבודה

     )עמ' נ( תש"פ , אספקלריא  אמונה בצלם אלקים וגדלות האדם -ביגוד 

     )עמ' ע( תש"פ  ,אספקלריא  מדות הרחמים -בגדי כהונה 

 

 גדול בגדי כהן   נושא בפרשה:
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 דרכי החיזוק, תשע"ד  כח, א[ ] ]אין כפרה ללא תשובה[הכהן הגדול הכפרה לעם ישראל בלבישת בגדי הכהונה ע"י 

 מעדני אשר, תשע"ד כח, ב[  ]   )לכבוד ולתפארת( כהן גדול שעבד בבגדי כהונה קרועים

הגר"א     מעדני אשר, תשע"ו      מעדני אשר, תשע"הכח, לא[   ]]חוטי ציצית הנגררים על הארץ[    האם מעיל כה"ג היה חייב בציצית?

 ו " מחמדי התורה, תשע     גניחובסקי, תשע"ד

 "ד עהגר"א עוזר, תשכט, כט[  ]  שררתו, קדושת בגדי כהונתו, חינוך[ שתו,]קדובגדי כהן גדול ומינויו 

 מעדני אשר, תשע"ו    ]כח, לא[)ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת(  ]היה בעל ארבע כנפות[מדוע היה מעיל הכהן הגדול פטור מציצית? 

 אשכול יוסף, תשע"ה כח, לד[  ] הטעם לחיוב פעמון ורימון בשולי המעיל 

 משנת מהר"ל, תשע"ט  ]מחוסר בגדים[המעיל בלי פעמונים חסר בעיקר שם המעיל 

 תשע"ט   שיעורי הגרש"ד כץ שליט"א, -נפש טובה   מחלוקת הראשונים בצורת המעיל והפעמונים

 (נאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]מעיל מכפר על לשון הרע[ שבקול ויכפר על מעשה הקול א דברויב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]כח, כח[ )וירכסו את החושן מטבעותיו(  ]קשר של קיימא, מצוות קשירה בכל יום[כיצד קשרו את החושן בשבת? 

  (בנועם אליעזר, תשע"ח )עמ' לבישת בגדי כהן גדול שבעת ימים  

]אחד מעשה רוקם לעבודת חוץ, ואחד מפשתן אם ירצה להכנס לקודש הקדשים, אהרן הכהן היה רשאי בנטים  היו שני א  לאהרן הכהן

 נת החכמה על משך חכמה, תשע"חיב )ואבנט תעשה מעשה רוקם( ]כח, לט[  ל יום[לעשות עבודת יום הכיפורים לפני ולפנים  בכ

מלבוש, ]סליחה לתפילת יום הכיפורים, ג' שיטות כיצד נראה המעיל, ולשיטת רש"י הוא מלבוש מעל    איסור שעטנז בכותנת כהן גדול

    האיחוד בחידוד, תשע"ו )ואבנט תעשה מעשה רוקם( ]כח, לט[ איסור שעטנז בבגדים "קשים"[ 

 נועם אליעזר, תשע"ט    (הנועם אליעזר, תשע"ח )עמ' האם האורים ותומים הם חלק מהחושן?   

 ( פמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ק פיתוח שמות בני ישראל על אבני החושן ואפוד

 (גנועם אליעזר, תשע"ח )עמ'  דינו של החושן בבגדי כהונה  

 ( צטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בגדי כה"ג וכלי המשכן

 ( צגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   כלי המלמד איך לעקור את מידת הקנאה -החושן 

 (קגאספקלריא, תשע"ט )עמ'    אם אהרן נתקדש בריבוי בגדים

 ( פגמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ק מילואי אבנים בחושן 

 ( פומקרא העדה, תשע"ח )עמ' ק שמות האבות על החושן 

יקר "אבנים  כולם  היו  החושן  אבני  החושן]ות"?  האם  אבני  ובנפרד סגולת  ביחד  בכיתה,  שונות  ברמות  תלמידים  שילוב  חשיבות   ,

 ( קידאספקלריא, תשע"ט )עמ'    בקריעת ים סוף[בחינוך, י"ב שבילים 

 (סגאספקלריא, תשע"ט )עמ'    [להתגייר בעקבות גירותה של אחותםעוניינת משפחה המ]גוי שרצה להתגייר ולהיות כהן גדול 

שנה מפני כיצד הותר לכהן גדול לעבוד במשך כל ה ,לצבוע את בגדי הלבן של יום הכיפורים ]האם היה ניתן  'ן גדולהערות בענין 'בגדי כה

 מאור השבת, תשע"ט  [איסור שעטנז בחושן ובאפוד

 מגישי מנחה, תשע"ט איסור הזחת החושן מעל האפוד  
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 פקודיך דרשתי, תשע"ט ומעשה בדמא בן נתינה  ישפה' אבן ה'

 ( נדע"ט )עמ'  אספקלריא, תש  מהי השייכות בין אבני החושן חודש אדר והחוטם?!

היא שיחתי,      [כט( ]כח,  בחושן המשפט על ליבוונשא את שמות בני ישראל  )  להרגיש ולחוש את שמחתו וצערו של כל יהודי[הצורך  ]לב אהרן  

 תש"פ 

    )עמ' סג( תש"פ  ,אספקלריא  טכסיסי מלכות -מצוות התורה 

 

 הכרעת דין והלכה באמצעים רוחניים  -אורים ותומים    נושא בפרשה:

 

שני לא היה ]וגם שמות האבות להשלמת הא"ב, שני דינים בחושן, בבית ראשון ובבית שני, האם בזמן בית  בחושן היו שמות השבטים  

    שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט דוד[ כפול כי לא היו בו אורים ותומים, לבישת החושן ע"י מי שאינו כהן גדול בימי

מהות ,  נעשה באמצעות האורים ותומיםדר השאלות והתשובות שבדברי הרמב"ן מבואר ס]שימוש בשמות הקב"ה    -אורים ותומים  

,  ה נקראו על פי מעשיו  "השמות הקב:  ש החיים, נפכדי שיוכלו ברואיו להתעורר אליו ולהתקרב אליו"ל:  רמח,  ה"של הקב  'שמותיוענין '

שה רבנו "ה, מהשימוש בשמותיו של הקב .שינוי הטבעב. מגבולות הטבע,  א. יציאה בחינות בהשפעות הנגרמות על ידי הזכרת השמות: שתי

ב"שם המצרי  את  ב"שמות"",  הרג  השתמשו  הנביא  וישעיהו  המלך  חז,  דוד  אבות"דברי  במסכת  חלף-ל  בתגא  הש"ך דאשתמש  הכרעת   ,

הקב"ה,  להלכה.   של  שמותיו  בישאהתורה  עינא  מכל  הקודש  בשמותיך  מכוסים  נבואה"להיותינו  בין  ההבדל  הקודשל  ",  האורים  ,  רוח 

הקודש,  התומיםו בשמות  להשתמש  הראוי  גדול  הכהן  של  הנפלאה  בזמנינו,  מעלתו  הקודש  ר"ח  רוח  דברי  שיש ,  ויטאל,  סופר  החתם 

ראינו הרבה פעמים -שליט"א  ח קנייבסקי"הסבר הגר,  תורה לשמה זוכה לדברים הרבההעוסק בשמשיג ע"ד חכמתו,    לחכמים חלק נבואה

גדולי ישראל שידעו להבחין באופן פלאי האם הבהמה כשירה ה שאלה עונים שיעשה להיפך,  על אותולאחר  שלאחד עונים כן      אצל הגדולים

 פרויקט עולמות, כ -שיעורי הרמב"ן [או הכוס טבולה

ותומים, רוח הקודבאמצעים רוחניים    ת הלכההכרע גורל, בת קול]אורים  על טבעי, לא בשמיםש,  ל[   ][   ,  והוראה, תשע"ד כח,    תורה 

 ע"ג , תששכול יוסף א  תשע"ט 

     )עמ' קפז( תש"פ  ,אספקלריא  ]גורל שנפל בו טעות[ הפיל פור הוא הגורל

 (פזמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ק אורים ותומים 

 (צאק  מקרא העדה, תשע"ח )עמ'זמן ודין שאלה באורים ותומים 

 עומקא דפרשה, תשע"ד כח, ל[  ]שני[  ל בהם, בלילה, בבית ]מהותם, המצוה להישאאורים ותומים 

 מעדני אשר, תשע"ו  ]כח, ל[ ]כתיבה, שאילת אורים ותומים בלילה[  אורים ותומים בשבת

ותומים   הקב"ה    -אורים  בשמות  בזמנינו ]שימוש  הקודש  באמצעות    רוח  שנעשה  והתשובות  השאלות  סדר  מבואר  הרמב"ן  בדברי 

ותומים של הקב"ה  .האורים  שמותיו  ענין  פי מעשיו שמות הקב"ה  .  מהות  על  יציאה מגבולות הטבע  .נקראו  בלתי   ,]א[  והשגת השגות 

שה רבנו הרג את המצרי ב"שם המפורש", ואף דוד  מ.  השימוש בשמותיו של הקב"ה  .]ב[ שינוי הטבע  .אה ורוח הקודשטבעיות כמו נבו

דברי הרמח"ל "אין  בתגא חלף" •  דברי חז"ל במסכת אבות על השימוש בשמות "ודאשתמש  . "המלך וישעיהו הנביא השתמשו ב"שמות

וכפ יתברך",  לו  הקרובים  לקדושים  אלא  בדבר  הש"ךהיתר  בדברי  להלכה  שנפסק  הקב"ה    .י  של  שמותיו  התורה  שימושי    -כל  וממנה 

השונים הקודש.  השמות  רוח  ובין  נבואה  בין  והנביאי.  ההבדל  המלך  ושלמה  המלך  דוד  הקדושים,  האבות  אצל  הקודש  רוח  ם.  בחינות 

והתומים  האור הקב"ה  -ים  של  בשמותיו  משתמש  גדול  נעשית  .  הכהן  "כיצד  חז"ל  לקי  רבי  -דברי  ריש  בולטות,  אומר  אומר יוחנן  ש 

מצטרפות" • דברי הרמב"ם "כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ואין שכינה שורה עליו אין נשאלים בו"; "בזמן הנביאים אתה מוצא כהנים  
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גדולי ישראל   . הנהגת רוח הקודש בזמנינו .  מעלת הכהן גדול הראוי להשתמש בשמות הקודש  ."לים בורבים שהיו חוגרים אפוד בד ושוא

 כ ת[,  שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן ]עולמו [   הכוס טבולה או הבהמה כשירה האם באופן פלאי שידעו להבחין

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' לה( כד תירוצים ]כמו משפט רק ביום[שאלת אורים ותומים בלילה 

 נועם אליעזר, תשע"ט    (הנועם אליעזר, תשע"ח )עמ' האם האורים ותומים הם חלק מהחושן?   

  ]הכרעת בעלות על עבד לפי יחידות המן, לא בשמים היא, הכרעת שלמה, הכרעה עפ"י אומדנא, תמונה[ הכרעה בדיני ממונות על פי המן  

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז  -שיעורי ליל שישי 

שימוש בגורל, שני השעירים, חלוקת הארץ, לכידת עכן, יהונתן ויערת הדבש, הטלת יונה לים, איסור "קוסם" ומצות ]  הגר"אוגורל  גורל  

מעדני        עולמות, כ   ]טז, טו[  (לה עליו הגורלאשר ע)  [ "תמים תהיה", פסוק לי פסוקך, שימוש בגורל כעצה ולא כהכרעה, ליחיד או לציבור

 (, תשע"ז 124עומק הפשט )    בעולמות, קס   אשר, תשע"ד

 זדברי שי"ח, תשע"  ]טז, טו[ (אשר עלה עליו הגורל)גורל הגר"א להכרעה בין שני "חיובים" 

 אשכול יוסף, תשע"ג     תורה והוראה, תשע"ד  הקודש, גורל, בת קול[]אורים ותומים, רוח הכרעה באמצעים רוחניים 

עומקא דפרשא,      ה ע"י גורל, חלק כל אחד בארץ, שורש החלוקה, גר ואשה בחלוקה[]נחלה בארץ ישראל, חלוק  חלוקת הארץ ע"פ הגורל  

 תשע"ה 

גורל רק בקרקע או   ]חלוקת ארץ ישראל נעשתה על פי גורל, גורל מכריע בדיני ממונות, הגורל עצמו נחשב מעשה קנין, הכרעתגורל בהלכה  

ל גורל במצוות, תמים  גם במטלטלין, בשותפות בין ישראל ועכו"ם, בענייני מקח וממכר, גורל בדיני נפשות, בדיני גורל בטעות, הסתמכות ע

)לאלה    הכרעה בגורל בין בנים שנחלקו מי יזכה לתרום כליה לאביהם[  -תהיה עם ה' אלקיך, מתי מותר להכריע על ידי גורל, כליות יועצות

 תורה והוראה, תשע"ה     עולמות, קסב   תחלק הארץ בנחלה( ]כו, נב[

   מציון מכלל יופי, תשע"ט גולית ע"י השמיר[]כתיבה ס כתיבה בשבת על אבני החושן והאפוד

 א(מ, תשע"ט )עמ' אספקלריא  היחיד שלא נעשה על ידי חכמי המשכן "האורים ותומים", החפץ

 ( חאספקלריא, תשע"ט )עמ'   לחנה! הכהן איך פעלו ה'אורים ותומים'? וביאור נפלא של הגר"א במשא ומתן בין עלי

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 אשיחה בחקיך, תש"פ מוסרי הפרשה  

אוסף    -  פניני זאת ליעקב     "ענין הדלקת המנורה היא הכרת הטוב לקב"ה, ולכן היא צריכה לבוא מצד ישראל, ולכן "ואתה תצוה

 נות, תשע"ט )עמ' ח( גליו

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד ]כז, כ[  )ואתה תצווה( מדוע שינתה התורה מהרגלה וכתבה 'ואתה תצוה' ולא 'צו את בני ישראל'?

 בילי פנחס, תשע"ו ש ]כז, כ[ )ויקחו אליך שמן זית זך( בכל תלמיד חכם המלמד תורה יש מכוחו של משה רבינו 

     )עמ' מד( תש"פ ,אספקלריא   ]כז, כ[ "נר תמיד"

, כיום ספק כהן, חזקת כהן, כהני  עבודתו או עבודת אבותיו במקדש  ידעו מי הוא כהן לפיבזמן המקדש,  ]מיהו כהן?  נים כיום  מעמד הכוה

 עולמות, נה  ]כח, א[ )מתוך בני ישראל לכהנו לי(   חזקה, מה מעמדם להלכות כהנים[
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 נשיח בחוקיך, תשע"ו כח, א[  ] ]מעיל מכפר על לשון הרע[שאלות מצויות בהלכות לשון הרע 

יעיל בספר שהודפס ע"י אנשים ירא שמים, הסדר הפנימי ברכיבי   גורל הגר"א]בצלאל    -וונת' העשיה  העיקר במעשה המשכן היתה 'כ

   פיק מרגליות, תש"פמ לקדשו לכהנו לי[-לכבוד ולתפארת, מול כוונת-המחשב, איכות האנטנות לחיזוק התקשורת העולמית, כוונת

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' מ( ו' תירוצים   רע כדי להסיר מעליו חשדלספר לשון ה

ובסנהדרין, כהן קוצר ראיה האם הוא מום בכהן  ]דין וקדשתו, להקימו לעליה בתורה, וכן כהן קטן, כהן הלובש משקפיים,  כהן בעל מום  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ח( -פניני חשוקי חמד הלובש משקפיים בבית המקדש האם הוא 'יתור בגדים'[

   ו"דברי הלכה, תשעכח, ה[  ]  )התכלת והארגמן(איסור צביעה בשבת, וצביעה באוכל 

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

   עשר עטרות, תשע"ח  ראש ושל יד לגוף[

   שר, תשע"טמעדני א ]חציצה, דבר לח[? היו חייבים להתנגב לפני לבישת בגדי הכהונה הנים שטבלו במקוה ומדוע כ

נזירות בשבת, שימוש  הן גדול בשמן המשחה  משיחת כו ]צורת המשיחה, השינוי בנמשח, משיחת מלך וכהן גדול בשבת, ביום כיפור, 

פקודיך דרשתי,    בשמן המשחה ע"י הכהן הגדול, טלטול שמן המשחה ביום הכיפורים, איסור בורר במשיחת כוהן גדול בשבת, איסור סיכה[

 תשע"ט 

 רה של תורה, תשע"ד בא כח, ט[ ] ]פיתוח חותם תפתח, ונבקעות ע"י שמיר, האם השמיר היה בעל חיים[ קיום מצוה בגרמא

 מאור השבת, תשע"ו  ]כח, יג[)ועשית משבצות זהב(  בלבושם, בצניעות, במצוות התלויות בארץ, במן[]ישראל מובדלים מאומות העולם 

ך אוזן אהרן ועל תנוך אוזן בניו  )ונתת על תנו  ]בכהן רגיל ובכהן גדול[הנים  וקידוש וחינוך יד ורגל של כוהנים בשונה מקידוש אוזן הכ

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ט  הימנית ועל בוהן ידן הימנית( ]כט, כ[

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ט   [)ורחצת אותם במים( ]כט, ד ]אהרן לא יחד עם בניו[ טבילהרחיצת אהרן ובניו במים היא 

 מעדני אשר, תשע"ה     ע"ה תש  פרשה,במשנת הכט, כו[  ] )והיה לך למנה(  ? בשר לא מבושל האם נקרא 'מנה' למצוות משלוח מנות

     )עמ' כא( תש"פ  ,אספקלריא   (טו)עמ' אספקלריא, תשע"ט    [זכ ט,  כ] ה( נופ)וקדשת את חזה הת  קידוש לחמי תודה לדורות

או אחריו, האם ביקור מעכב, בדיעבד להביא קרבן תמיד אחד מבוקר או    ]בראש חודש ניסן, ביקור קודם שהוקדשביקור בקרבן התמיד  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   ]כט, לח[ ום עולה תמיד()שנים לי שניים לא מבוקרים[

]דברי היעב"ץ במור וקציעה בישוב קושיית הבית יוסף, האם בזמן חגי כבר הושלם  מתי התחילו להקריב קרבנות בקביעות בבית שני?

   זרע ברך, תשע"ח  שאין בית[, מקריבין אע"פ ות היתה על מזבח שנבנה קודםההיכל, הקרבת הקרבנ

 ישיבת מיר, תשע"ח   )ילבשם הכהן תחתיו מבניו, ברש"י( ]כט, ל[ דין ירושה ברבנות 

האם מותר לצורך הדגמת עבודת המקדש והקרבנות לבנות מזבחות בתבנית המזבח  ]  עשיית מזבח ושולחן בתבנית הכלים שבמקדש

ח נחשב  , בניית מזבח בזמן היתר במת יחיד, מזבח שבנה נח, המזביםשלחן הפנים וכן כלי מקדש אחר  הפנימי והחיצון ושולחנות בתבנית

כבית מטבחיים, הקמת המזבח ע"י בני גד ובני ראובן והסכמת פנחס לכך, ביאור דברי משך חכמה, המתנגדים לבניית המזבח מפני איסור  

, האם אסור לבנות ארון, כיור, עשיית מזבח במה, ולא מפני איסור מזבח בתבנית מזבח, האוסרים מזבח בתבנית מזבח, רבי ואנטונינוס 

     נוה ההיכל, תש"פ  זבח המדוייקת[שלא בתבנית המ

 אהלי טהרות )נו(, תשפ"א האם מזבח הנחושת נחשב 'כלי' לענין טומאה? 

 נועם אליעזר, תשע"ט   )לא תעלו עליו קטורת זרה( ]ל, ט[ פת סממנים לקטורת איסור הוס

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/357_20_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/357_20_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/357_20_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_20_21_22_23_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/248_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/248_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_20_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/343_56_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_20_79.pdf


 

 

 (ריאמקרא העדה, תשע"ח )עמ' איסור קטורת זרה במזבח פנימי או חיצון 

 

 הקשר בין פרשת תצוה למגילת אסתרעניני דיומא:  

 

לאורך   השני  כחוט  שעובר  שבעים  המספר  של  משמעותו  המשכןמה  למעשה  וההקשר  אסתר,  זך(    ?מגילת  זית  כ[ )שמן    ]כז, 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב   ]כח, לה[ ()ונשמע קולו בבואו אל הקודש ההקבלה בין כלי המשכן למגילת אסתר

 ( צדמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ק ]ונשמע פתגם המלך[השמעת קול בבואו אל הקודש 

  מדוע יש בכוחה להחזיר בתשובה? מדוע שמחו היהודים בראותם 'תכלת מרדכי'? יש בתכלת כפרה על חטא לשון הרע?  מדוע  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה   ]כח, לא[ )כליל תכלת(

  (חליונות, תש"פ )עמ' כ אוסף גי -בשמתוקים מד ]שיויתי ה' כנגדי תמיד, וטוב לב משתה תמיד[ מפרשת תצוה אל שמחת פורים 

 

 

 

 

 לענין הלכה, תשפ"א    מנחת אשר, תשפ"א   זמן הסעודה בערב פורים שחל בשבת

 מעדני אשר, תשפ"א   האם בפורים שחל בערב שבת צריך 'עירוב תבשילין' כדי לבשל מפורים לשבת?

פרוזה?בקריא עיר  תושב  המגילה  בקראית  להוציא  יכול  אינו  ]מוקף[  ירושלים  בן  האם  השנה  בי"ד  המגילה  בני   ת  ]חיוב 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א    מעדני אשר, תשפ"אהמוקפות הוא רק מדרבנן וחיוב הערים הפרוזות הוא מדברי קבלה[ 

לקבל מתנות לאביונים, נתינת משלוח מנות בשבת, פרוז שהגיע לכרך על ]קיבל עליו שבת מוקדמת האם יכול עדיין לתת או  פורים ושבת  

ועל יחיד לא גזרו, חוב פרזי במשתה ושמחה בט"ז אדר,  -המגילה, האם דינו כקטן שהגדיל  מנת לשבות בו בשבת האם חייב שוב בקריאת

 מעדני כהן, תשפ"א   קריאת מגילה בעשרה שלא בזמנה, השלמת המשתה והשמחה בט"ז אדר[

צא מפרזים למוקפים לשבת, סעודת פורים אחר קבל שבת, משלוח מנות ומתנות לאביונים אחר קבלת ]היופורים בערב שבת ובשבת  

כעונה, השתתפות מוקפים בסע ושומע  במוקפין, קריאת מוקפין  למבודדים שבת, קריאת המגילה  בערב שבת, קריאת מגילה  פורים  ודת 
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ח מנות בשבת, דרשה בשבת באגרת הפורים, שואלין ודורשין בפורים וחולים במוקפין, מתנות לאביונים מכרך לעיר בפורים משולש, משלו

רים המשולש ללא שחל בשבת, על הניסים לפרוז הנמצא בשבת בירושלים, בר מצוה בורים המשולש, קריאת המגילה בקטן שהגדיל בפו

לות בפורים משולש, קידוש בסעודת חשש שמא יעבירנו, זמן סעודת פורים בערב שבת, חיוב קריאת המגילה ביום יד בפורים משולש, אב

 עומקא דפרשה, תשפ"א  פורים שנמשכה לשבת[ 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מג(  -פניני הלכה ואין בכוחו לקדש על היין  -ותו בליל שבת התעורר משכר

]הרב נחום   ואינו יכול לקיים את סעודת השבת[]זמן קיום הסעודה לכתחילה, פורס מפה ומקדש, נאנס  סעודת פורים בערב שבת קודש  

   דבר הלכה, תשפ"אאייזנשטיין שליט"א[ 

 )עמ' יט(  קובץ גליונות, תשע"ט-מסביב לשולחן []זמן סעודת פורים שחל בערב שבת, שכרות בפורים שחל בערב שבתפורים דמוקפין 

 ( כג)עמ'  תשע"ט ,  אספקלריא  שישי בשנה רגילה וכשחל ביום זמנה והזכרת 'על הנסים' -ם" "סעודת פורי

אח"כ  וכיצד כשחל פורים בערש"ק מותר לאכול   ן,האוכל פת שחרית ביום הפורים, האם לא מפסיד את ההידור של בשר ויי

 הר"מ זילברברג שליט"א, תשע"ח  -שיעורי ליל שבת  ?את סעודת הפורים

 נר יששכר, תשע"ב  [ ]האם מותר להשתכר בפורים שחל בערב שבת, כשיש חשש שיחלל שבתסעודת פורים 

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשפ"א   בינת ההלכה, תשפ"א ]פורס מפה ומקדש[סעודת פורים בערב שבת 

מה טובו אהליך יעקב )יג(, תשפ"א  ]הרב מתתיהו דייטש שליט"א[  ]פורס מפה ומקדש, לענין רצה ועל הניסים[   סעודת פורים בערב שבת  

 (קכז)עמ' 

אין מערבין ]?  חל להיות בפורים, אם אפשר לצאת יד"ח סעודת פורים יחד בסעודה שעושין לכבוד ברית מילה ברית מילה ש 

 (קכט )יג(, תשפ"א )עמ' מה טובו אהליך יעקב ]הרב מתתיהו דייטש שליט"א[ ת[ מצוות חבילועושין  אין שמחה בשמחה, ומשום

צריך להתחיל את סעודת פורים קודם חצות, ולדעת היד אפרים יכול להתחיל   : רמ''א]דעת פורס מפה ומקדש בפורים שחל בערב שבת 

יכול ובדיעבד  ויתפלל מנחה קודם הסעודה.  עד שעה עשירית.  בזמנה.  כדין סעודת מצוה  רבים    לאכול עד השקיעה  ולקדש:  לפרוס  האם 

ויש שכתבו שעל פיהפוסקים נהגו שלא לפרוס מפה ולקדש בפורים כלל מכמה טעמים שהתבארו בפנים  מגדולי הקבלה אינו ראוי, אך    , 

פורס מפה ומקדש: זמן הפסקת הסעודה סמוך לשקיעה, או מזמן שקיבל    בכמה מגדולי הפוסקים מופיע שנהגו לפרוס מפה ולקדש בפורים.

מזמור לדוד, ג'    אם לא עשו תנאי, ואומרים קבלת שבת ולכל הפחות  ום אסורות באכילה לאחר מכןשבת, ונשים מדליקות הנרות מבעוד י

מנהגים חלוקים האם להתפלל מיד, או אחרי הסעודה. ויזהר שלא   פעמים בואי כלה, מזמור שיר ליום השבת, ד' מלך. ולגבי תפילת ערבית 

ן והמוציא: נחלקו הפוסקים האם צריך לברך ברכת הגפן והמוציא כאשר  ברכת הגפ  דקות מהפסקת האכילה עד המשך הסעודה.  72יפסיק  

המוציא, יש סוברים רק הגפן, ולהלכה נוקטים שלא יברך כלל. ויש שנהגו שאחר    וצע, יש סוברים שיברך שניהם, יש סוברים רקמקדש וב

רו 'הב לן ונקדש' צריך לברך שוב הגפן, ונחלקו הב לן ונקדש: אם אמ  והמוציא.  מהסעודה מוציא את המסובים בקידוש וברכת הגפן  שאינו

גם   עדיף לאהפוסקים האם צריך לברך  ולכן  לא    על כוס הקידוש  ובשו''ע הרב כתב שעדיף  ונקדש כדי שלא להיכנס לספק,  לן  לומר הב 

ו שתיחשב כסילוק סדר הסעודה: מכסים את הפת בשעת הקידוש, משום כבוד השבת, א לפרוס מפה ולקדש מחמת הספקות בדיני הברכות.

רק את הפת או את כל המאכלים. ודנו האם צריך ליטול ידים לאכילת הפת  ונפק''מ האם צריך לכסות    השולחן, או לסימן שאסור לאכול,

נחלקו הפוסקים האם צריך לחם משנה בבציעת הפת והאם המסובים יוצאים ידי חובה מהבוצע.   נחשב היסח הדעת.  משום הפסק, או שלא

הזכרה: לגבי הזכרת רצה ועל   ין סעודת שבת.קידוש שיעור כזית מדין קידוש במקום סעודה, ושיעור כביצה מד   אכל מיד לאחרלכתחילה י

 עומק הפשט, תשפ"א  [ הניסים, נאמרו השיטות הבאות; רק רצה, שניהם, ויש אומרים על הניסים ב'הרחמן'

רה, קריאת המגילה ע"י מי, נאנס ולא קרא את המגילה עד בין השמשות בליל  ]שחרית, לימוד תודיני פורים שחל בערב שבת בפרזים  

העדר גזירת שמא יעבירנו ביחיד, מתנות לאביונים כשאשת העני נמצאת  -שבת, קטן שהגדיל ומי שנאנס ולא יכל לקרא המגילה ביום שישי

מקדש, סעודת פורים לגבאי צדקה, תפילת מנחה גדולה  רזי אך מגוריהם הקבוע הוא במוקפין, תושבות, זמן סעודת פורים, פורס מפה ובפ

סמוך לאחר הסעודה ששתה בה יין, הכנות לשבת, הורדת צבי קודם שבת, בדיקת הכיסים, סיכה בשבת כדי להסיר שכרות, בן עיר ובן כרך  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א  בשבת זאת, ט"ז אדר[
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 באר התורה )צו(, תשפ"א )נג עמ'(   ם?מה קודם קניות לשבת או קניות לפורי

קיבל שבת ועדיין לא אכל סעודת פורים, שטיפת פניו ]בן עיר בסעודת פורים אצל בן כרך בט"ו שחל ביום שישי,  שחל בערב שבת  פורים  

 נר יששכר, תשע"ח בשבת להסרת צבע מפורים[

 ג( רלמה טובו אהליך יעקב )ט(, תש"פ )עמ'    [רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א]  [קטן ושל גדול  היסח הדעת של]  'פורס מפה ומקדש'

 עמ' נב( אספקלריא, תשפ"א )

 

 

 ספר האם היא מוקפת חומה מחמת עתיקות בסביבה[   ]האם אי בתוך ים נקרא מוקף חומה, בספק מוקפת חומה, קריתפורים משולש  

 בדרכו אמונה, תשפ"א 

בן עיר שהגיע לכרך בליל י"ד אם מתחייב בחיובי בן כרך ומוציא את  ]  דיני פורים המשולש לבני כרכים ופרזים ההולכים זה אל זה

בני כרכים , תושבות,  בן עיר שהגיע לכרך בליל י"ד פקע מיניה חובת בן עיר ואינו יכול להוציא את בני עיירות בקריאת המגילה,  בני הכרכים

מגילה של כרכים ,  שקראו המגילה בכרך בליל י"ד ואחר כך הלכו לעיר להיות שם בי"ד עד ערב שבת האם חוזרים וקוראים המגילה בעיר

ם לבוא לכרך בט"ו האם מתחייבים בעיירות את חיוב בני הכרכים, בן כרך  בעיירות ועתידי הנמצאים  בני כרכים  דרבנן,  בי"ד היא רק מ

מעדני כהן,  [  בזמנהשקרא בי"ד, מגילה ב'ציבור' משום פרסומי ניסא רק בבית הכנסת, האם עשר נשים מצטרפות לקריאת המגילה שלא  

   "אתשפ 

]הרב מתתיהו דייטש שליט"א[     ]הרי אין איסור הוצאה מרשות לרשות[מה מדוע אין קוראין את המגילה בשבת?  בעיר מוקפת חו

 ( קכטמה טובו אהליך יעקב )יג(, תשפ"א )עמ' 

מה טובו אהליך יעקב    [  את מגילה בשבת ברבים לקטן שהגדיל בט"ו אדר שחל בשבתקרי]  צ"ל בעניני פוריםמהרי"ל דיסקין זתשובות  

 ובסקי זצ"ל, תשפ"א הגר"א גניח   (טו)ט(, תש"פ )עמ' 

ניתן לשלב סעודת]שילוב סעודת מצוה בסעודת שבת וחג    -סעודת פורים בשבת   יצד , כנישואין בסעודת שבת או סעודת חג  האם 

ות,  לשני תינוקפת  האם ניתן לעשות ברית משות,  שות חתונה אחת משותפת לשני זוגותהאם ניתן לע,  שחל בשבת  נקיים סעודת ראש חודש

ננהג ב   חתונה ,  נוכת הבית בשבת או חול המועד, חבר מצוה בשבת,  בר מצוה בחול המועד,  מסיבת אירוסין בחול המועד,  תאומיםוכיצד 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א    "אתורה והוראה, תשפ  חבילות[, אין מערבים שמחה בשמחה, אין עושים מצוות חבילות בפורים

בפורים שחל בשבפורים המשולש   בזמנה, קטן שהגדיל ]זמן קריאת המגילה  חיוב עשרה בקריאת המגילה שלא  היום,  ומצוות  דיני  ת, 

 עולמות, תקמו  , הערות במקרים דומים[בשבת, גדר חיוב הקריאה ביום שישי

 לענין הלכה, תשפ"א פורים המשולש  כל מילה בקריאת המגילה בירושלים בלה במקום רעש ובשמיעת זהירות בשמיעת המגי

פורים המשולש   יש ארבע מצוות שהן:  ]קיצור הלכות  כן בפורים  כמו  פורים,  לאביונים. סעודת  מנות. מתנות  קריאת מגילה. משלוח 

 בשנה זו שי"ד  לפורים.  ובברכת המזון "על הניסים", וכן לקרות בתורה את פרשת "ויבוא עמלק" השייכת  חייבו חכמים להזכיר בתפילה

ביום ששי. ואילו בכרכים משתנים זמני קיום    במועדם ביום י"ד החל  אדר חל ביום ששי וט"ו חל בשבת, בפרזים נוהגים כל הלכות פורים

כמו כן משתנים בשנה זו    "פורים המשולש".  הפורים, חלקם נעשים ביום י"ד, חלקם ביום ט"ו וחלקם ביום ט"ז, ולכן נקרא שמו   מצוות

  ורצונם   [יום ששי]יום י"ד  לכרך, והדברים נוגעים הן לתושבי הכרך שהיו בכרך ב  י בן כרך שהלך לעיר ובן עיר שהלךההלכות הנוגעות לדינ

]הרב שלום יוסף גלבר שליט"א, תושבות[    בשבת בכרכים,  לשבות בשבת בפרזים, והן לבני הפרזים שהיו ביום י"ד בפרזים ורצונם לשבות

 קהילת בני תורה, תשפ"א הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א[ 
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 לפרזים   ממוקפים  זו  בשנה  המשולש, הנוסע  מנהגן בפורים  -  המסופקות  במוקפין, ערים  המגילה  ]קריאת דיני פורים ופורים המשולש  

דין ]בכל  במקום  הנמצא  מוקף  ולהיפך,  המגילה  ילבלשנה[    פרוז  קריאת  מתנות  בלילה  פורים,  משלוח  וביום,  מלאכה    לאביונים,  מנות, 

סעודת שכרות  בפורים,  תחפושת  פורים,  פרטים  אשה  בגד  בפורים,  ולהיפך,  ספיקות  קריאת  באופן  לאיש  הקריאה,    במסורת  המגילה, 

 לענין הלכה, תשפ"א     אזמרה לשמך, תשפ"א בקריאת המגילה[ וספקות בפורים, נידונים אבלות  בקריאה, דיני דקדוקים

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשפ"א  הפרשה המחכימה, תשפ"א  הלכות פורים משולש

ובפורים המשולש   בפורים בערב שבת  פורים  מ  בכל   הפורים  סעודת  את  לאכול  הראוי  ן]הזמסעודת   רבים  דועשנה, הזמן המועדף, 

שישי, כיצד לנהוג    ביום  סעודה גדולה  לקבוע  אסור  שישי, מדוע  ביום  חל  שפורים  השנה  ננהג  הצהריים, כיצד  אחר  בשעות  לעשותו  נוהגים

  ההלכה, האם ניתן   פ"ע  מחוייב  הדבר   הפורים, האם  יום  את   כראוי  בשבת, כיצד נתכונן  השנה  חל  שפורים  בירושלים  ינהגו  למעשה, כיצד

 א ורה והוראה, תשפ" תבהם[  הנוהגים פורים, הדינים יש בירושלים שלושה ימי השנה יחד, מדוע שבת ליל וסעודת פורים סעודת לעשות

 לאכת מחשבת, תשפ"א מ

    שבט הלוי, תשפ"א-אוצר הלכות פורים המשולש    בירורים בהלכה, תשפ"א    שמעתא עמיקתא, תשפ"א   משולשההלכות מצויות לפורים  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' מא(

נתחייב   בפורים משולש ממי שלא  דמוקפיןמוקפין ששמעו את המגילה  בפורים  את   נמלך  הקריאה  בעל]  לבסוף  שהוציא  אחר 

לא חל עליו דין   לא היה בירושלים,  "וחוץ לעיר, כיון שבעלות השחר של טביום שישי אחה“צ ונסע מ  -הציבור ידי חובה בקריאת המגילה  

וצריכים לשמוע את המגילה   י חובתםהאם יצאו השומעים בקריאתו, או מכיון שנתברר כעת שלא חל עליו דין מוקף לא יצאו יד  -מוקף  

 וישמע משה, תשפ"א [ בשנית

בפורים המשולשה פורים המשולש  ?  אם בעיר מסופקת ראוי לשמוע המגילה בציבור  בעשרה, ספק ספיקא,  בזמנה  ]קריאה שלא 

או בכלל   ולולב לא תקנו מועד  תקנה מיוחדת  כן, מנהג הגרי"ז  תקנת הקדמת הקריאה בכפרים, בשופר  ובקריאת המגילה  אחר למצווה 

פניני  ]הרב אברהם זנגר שליט"א[    להקפיד לקרא בי"ד בירושלים בשנות הכיבוש, האם יש שני דיני קריאת מגילה מדברי קבלה ומדרבנן[

 הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א ]הרב אורי יצחקי שליט"א[ ]והאם יש דין הקנאה במשלוח מנות[ משלוח מנות בשבת 

?  ]ביום א' מדין פורים המשולש[   הוסע לשבת לב"ב האם חייבים בסעודנ שלים ותושב ירושלים הוסע לשבת לירונתושב ב"ב ה

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א ]הרב שמואל דרזי שליט"א[ 

]האם צריך לקרא את המגילה השנה ביום שישי במוקפות רק בעשרה, מגילה שלא בזמנה, לא מצא עשרה  דיני פורים המשולש  הערות ב

, האם האם יברך, האם בני הכרכים צריכים לשבות בכרך, ולא לצאת לעיר מחמת שמחה משפחתית כדי לא להיפטר ממצוות היום של כרך

ירחון האוצר  שליט"א[   הרב יוסף חיים שהרבני]    [ם קריאת ויבוא עמלק מוקדמת ביום שישי בעירול לקייבן כרך במצב כזה הוא 'אנוס' ויכ

 ( רעא)נ(, תשפ"א )עמ' 

 מעדני אשר, תשפ"א     באר התורה )צז(, תשפ"אמשלוח מנות בשבת בפורים משולש 

 מעדני אשר, תשפ"א יעשה?  פורים שחל בשבת ויכול או לשלוח מנות או להדליק נר שבת, מה 

 המשולש, דיני בן עיר שהלך לכרך ולהיפך, זמן סעודת פורים   ורים]פופורים המשולש    -קובץ הלכות למעשה לימי הפורים תשפ"א  

 הלכה סדורה, תשפ"א )טו עמ'( ]הרב מרדכי פירר שליט"א[  יף הקורונה[, דיני פורים הקשורים לנגביום שישי ודיני פורס מפה ומקדש

]מגילה שלא בזמנה, האם הנוהגין להחמיר בשכונת רמות לנהוג דיני מוקפין יכולים השנה לקרא את המגילה שלא בעשרה?  

גדר ביטחון של ישוב הלכות עירובין להלכו קריאת המגילה, תושבות, עירוהשלכה בין   ב גדר המערכת מסביב לכל מדינת ישראל, עירוב 

 ( קלבמה טובו אהליך יעקב )יג(, תשפ"א )עמ' ]הרב נח אייזיק אהלבוים שליט"א[     תיקוני עירובין, תשפ"א ושטחי קוצים[
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   שליט"א[   הרב שמואל משולמי]    ]חיוב שמחה האם כמו ברגלים, אבלות בפורים המשולש[  משתה ושמחה בפורים ובפורים המשולש 

 (שטון האוצר )נ(, תשפ"א )עמ' ירח

]סעודת פורים בערב שבת, השתתפות מוקף בסעודה ביום שישי, פורס מפה ומקדש, להתגלח ביום שישי, פירוט   הלכות פורים משולש

ן  בנוכחות עשרה,  מנין מרפסות האם מצטרף כמני -קריאה שלא בזמנה-הלכות פורים המשולש, קריאת מגילה ביום י"ד גם במוקפות חומה

יומו בפורי יומו בפורים משולש, סעודת פורים משולש, על הניסים,  עשרה, בן עיר להוציא בן כרך, פרוז בן  ם משולש, תושבות, מוקף בן 

ולהיפך בקריאת המגילה בפורים משולש, מעיקר תקנת אנשי   בן כרך  מוציא  עיר  בן  לעיר בערב שבת, האם  נכנס  תחנון, איסור מלאכה, 

עיטורי מרדכי,    ]הרב מרדכי יעקב מאיר שליט"א[ים[   מאוחרת, תושבות, קריאת מגילה במוקפות לפני עשר נש  כנסת הגדולה או תקנה

 תשפ"א )מה עמ'( 

 צבא הלוי, תשפ"א  ספת שבת[]תו ע אין קוראים את המגילה במוקפות חומה בערב שבת מפלג המנחה ולמעלה ומד

פורים במוצאי שבת למוקפים[בן כרך הנוסע בשבת לפרזים   פרוז למוקף, סעודת  שואלין      ]משלוח מנות למוקפים, מתנות לאביונים 

 ודורשין, תשפ"א 

ריקוד בשבת  ,   פורס ומפה ומקדש   קריאת מגילה שלא בזמנה בעשרה   בן עיר להוציא בן כרך במגילה ולהיפך]הלכות פורים המשולש  

   שואלין ודורשין, תשפ"א מלאכה בט"ז אדר לבני כרכים, תחנון לפרזים[ פורים

 ( קנדמנורה בדרום )כ(, תשפ"א )עמ' ]הרב יאיר מינקוס שליט"א[  משולש  םברכות מגילת אסתר ודיני פורי

  גדרי אי אמירת הלל בפורים[ קריאתה זו הילולא,  ]  בשבת האם יאמרו הלל בציבור? ו שחל  למי שאין מגילה האם יקרא הלל, בט"

 )עמ' קכט(  תש"פ אספקלריא,  מאור השבת, תשע"ז

פניני הלכה מראשי חבורות  ]הרב חיים הלפרט שליט"א[    האם ראוי לברך שהחיינו על פרי חדש בפורים משולש בשבת וביום א'?

 בישיבת מיר, תשפ"א 

]קרא מדין בני ברק ואחר כך נתחייב מדין בן העיר, סע לבני ברק האם צריך לשמוע שוב?  משולש ונשמע מגילה בירושלים בפורים  

והגדיל,  קטן  כמו  קבלה,  מדברי  נתחייב  ואח"כ  מדרבנן  חייב  היה  בשעה  קרא  זאת,  בשנה  עיר  בן  להוציא  יכול  האם  כרך  בן  תושבות, 

נוספות לשאלה זאת, קרי גדר חיוב את המגילה בלילה אינה מדברי קבלה, הדוגמאות  אם חיוב הלילה בפורים משולש הוא 'תרי דרבנן', 

קבלה שבת-מדברי  לפני  שישי   ביום  המגילה  את  שקרא  קריאה  בעל  הגדולה,  כנסת  אנשי  של  ביה"ד  תקנת  או  יצאו -דאורייתא,  האם 

אכל מצה בשעה שהיה שוטה,  בני ברק לתושב טלזסטון,  יאת מגילה בהשומעים ידי חובה, ערב שבת ונפטר, תשלומין קודם זמן החיוב, קר

בן ארץ ישראל שהחליט בא' דחול המועד סוכות לעלות לארץ ולהשתקע בה, התאזרחות, האם חייב ליטול שוב לולב מדין יום טוב שני, 

זנגרא]הרב    [במקרה הפוך בחול המועד פסח אם החליט לרדת מן הארץ האם חייב לקרוא שוב הלל שלם פניני הלכה  שליט"א[    ברהם 

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

 דבר הלכה, תשפ"א   הוראות הגרי"ש אלישיב זצ"ל לפורים המשולש לבני המוקפים

 דבר הלכה, תשפ"א ]שמחה בשבת[ פורים בפורים משולש סעודת 

 הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א שיעורי  חייבת להיות בעשרה?קריאה לנשים בפורים המשולש האם 

'עד דלא ידע' בפורים המשול יין  יין לקולא[  י ]דברש  שתיית  'מצוות' שתיית  יין, ספק  על סכנת שתיית  הגר"ע     מ"ב בביה"ל  שיעורי 

 מדלוב שליט"א, תשפ"א 

שיעורי הגר"ע    ]לא קיים מגילה למפרע, תשלומין מוקדמים[  שקרא בציבור מגילה ביום שישי ונפטר קודם שבת כרך  בעל קריאה בן  

 מדלוב שליט"א, תשפ"א 

פניני הלכה מראשי חבורות  חיים הלפרט שליט"א[    ]הרב  האם ראוי לברך שהחיינו על פרי חדש בפורים משולש בשבת וביום א'?

 בישיבת מיר, תשפ"א 
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 צ"ל, תשפ"א הגר"א גניחובסקי זשהחיינו בט"ו דמוקפין 

 אספקלריה )כה(, תשפ"א ]ינתן גם היום[ רים המשולש המיוחד בפו

 )עמ' מו(  ער יוסף, תש"פש  שכח לומר על הנסים בפורים שחל בשבת

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' פב(  זמן הסעודה בפורים משולש במוקפים

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר,    שליט"א[  הרב יוסף צוייג] ז?  אם יש דין משתה ושמחה לפרזים בט"ז ולמוקפים בליל ט"ה

 תשפ"א

]הרב שמואל  ]מתנות לאביונים, סעודת פורים, דעת המאירי שהסעודה ומשלוח מנות ביום ו'[    י המוקפיןבנזו לנה י מצוות היום בשנדי

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א דרזי שליט"א[ 

   "או גל, תשפעינינ ]משך חכמה[סעודת פורים בפורים המשולש במוצאי שבת 

 (זמה טובו אהליך יעקב )יג(, תשפ"א )עמ' ]הרב שריה דבליצקי זצ"ל[ בט"ז אדר  אבלות בפורים המשולש

בסעוד להשתתף  יכול  ירושלים  בן  ו',  פורים אצל משפחתו    תהאם  ביום  עילית  לביתובמודיעין  ולחזור   ולשהות שם בשבת, 

]יתכן שמפקיע עצמו מדין משתה ושמחה בשני המקומות, אם אביו מצוה אותו להשתתף בסעודה יחד איתו,    במוצאי שבת  ושליםביר

   לענין הלכה, תשפ"א [, פורים המשולשהאם לתושב ירושלים מותר לאכול סעודת פורים בפרזים בערב שבת, לפני חצות או אחר חצות

מעדני  [   , גזירת שמא יעבירנו ביחיד]קטן שהגדיל   ?קטן שנעשה בר מצוה בפורים שחל בשבת האם חייב לקרוא את המגילה בשבת 

 ( טומה טובו אהליך יעקב )ט(, תש"פ )עמ'    רי"ט זנגר שליט"א, תשפ"אשיעורי הג   עומקא דפרשה, תשפ"א  מעדני כהן, תשפ"א   אשר, תשפ"א

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א 

 

 

 

 מפנקסו של רופא, תשפ"א ]הרב ד"ר מנחם ברייר[ אזהרת הרבנים שליט"א  -חומרת השתיה לשוכרה בתקופת הקורונה 

]האם יוצאים יד חובה גם בקריאת 'ויבא עמלק' שאין בה  'ויבא עמלק' בפורים?     האם יוצא בקריאת  -לא שמע פרשת זכור בשבת  

או זכירת הענין   -זכרון ומחיה, מצוות זכירה היא סייג למצוות מחיה, האם המצווה היא קריאת הפרשה כמו קריאת פרשת קריאת שמע  

כתוס נקטו  ומג"א  והמחבר  ותוס',  רמב"ם  מחלוק  מצרים,  יציאת  זכירת  כמו  בבפה  מהתורה  המצוה  שעיקר  ורמב"ן '  רמב"ם  קריאה, 

שליט"א[     הרב ישראל מאיר בריסקמן ]  סוברים שהמצוה היא זכירת הענין, האם יוצאים יד פרש זכור בקריאת המגילה, הכרעת ההלכה[

 (רכטעמ'  ירחון האוצר )נ(, תשפ"א )

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת    ]הרב אליסף פרלמן שליט"א[]פרסומי ניסא, דין בית הכנסת[  וב עם' במניני החצרות  קיום דין 'בר

 מיר, תשפ"א 
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בירושלים   למבודדים  המגילה  מקריאת  בקריאת  ]בפחות  ולעשרה  למנין  עשרה  לצירוף  מרפסות  מנין  בזמנה,  שלא  בברכה,  עשרה, 

-קריאה בעשרה, תפילת שמונה עשרה בעשרה-המגילה, פרסומי ניסא, האם ירושלמים השנה חייבים לצאת את כל הקריאה מבעל הקריאה

 מנחת אשר, תשפ"א   (סבהמאור )תצט( תשפ"א )עמ'    א" נהורא דשמעתתא, תשפ  אך כל אחד לעצמו[

, " חובה  ידי   לצאת"  לענין"  אמן  עניית"  בין  , החילוק'זום'  דרך   המגילה  קריאת  לשמוע  להתיר  יש  ]האםאמצעות "זום"  קריאת המגילה ב

להקפיד   צריכים  זו  בשנה  חומה האם  המוקפות  , ערים?זו  בשנה'  משולש  פורים'  בעזרת הקלטה, מהו  כשרה  לקרוא במגילה  מותר  האם

 עין יצחק, תשפ"א מלאכה[ בעשיית מותרים שבת האם בערב המגילה בהן קריאת וקפותהמ ביחיד,  בערים אף או בעשרה המגילה לקרוא

 התורה )צז(, תשפ"א  באר ]האם בשל הקורונה יש למעט במשלוח מנות השנה[חיסונים?  -האם יוצאים ידי חובה במשלוח מנות 

 וישמע משה, תשפ"א חולה שעומדים להרדימו האם יכול לשמוע את המגילה קודם זמנה?  

נגיף הקורונה    -ם בבית  קריאת המגילה וברכותיה לנמצאי   נם , בימים כתיקובשידור חי ובזוםשמיעת מגילה בטלפון או  ]בעקבות 

לא מעט אנשים ונשים מגיפה,  עדיין משתוללת ברחבי העולם במלוא  . כיום אדר תשפ"א,  קריאת מגילה מתקיימת ברוב עם בבית כנסת

חובת האם יוצאים ידי    תובה על גבי קלף, ולברך את כל הברכות.מתוך מגילה כשרה הכ  נמצאים בביתם ואינם יכולים לקרוא את המגילה

]הנאמרת לאחר .  זוםבברכת הרב את ריבנו בשמיעת מגילה בשידור חי    קיום מצוות בטלפון.  האם מותר לברך את ברכת הרב את ריבנו 

ואת אם מותר לברך את ברכת הגומל  "פרסומי ניסא ." ה  בקריאת המגילה לפני עשר נשים בגלל שגם בפניהן שם  קריאת המגילה[ ביחיד. 

האם מברך ' שהחיינו'   -לא קרא מגילה  .  נאנס ולא קרא מגילה בלילה האם יקרא ביום פעמיים.  זוםדור חי או בבשיריבנו    רב את ברכת ה

כת שעשה נסים  ובר  יברך שהחיינו  האם  [-בירך שהחיינו על קריאת המגילה ]כי לא היתה לו מגילה כשרה לקרוא מתוכה    לא.  בלילה וביום

קרא  .  האם מברכים על קריאה זו .או לא,  לא קרא מגילה האם יקרא הלל ביום ובברכה  גילה.ללא קריאת מ גם  תוקפו של יום  לאבותינו על

מנין   לו  ונזדמן  ביחידות  המגילה  שוב  -את  ישמענה  עיקר.  האם  את  קיים  שכבר  לאחר  בהידור  המצוה  את  לקיים  שייך  . החיוב  האם 

 עולמות, תקמה  [הנס הנסתר של פורים מתגלה רק מתוך קריאת המגילה' לאוליקריאתה זו ה'

לא שמע קריאת פרשת זכור, קריאת התורה ליחיד בכרכים, ברכת שהחיינו   -נגיף הקורונה ]קובץ הלכות למעשה לימי הפורים תשפ"א  

 הלכה סדורה, תשפ"א )טו עמ'(]הרב מרדכי פירר שליט"א[  ינו שומע את קריאת המגילה[ למי שא

בזמן, חולה אינו    יקראו את המגילה בפלג המנחה, יחזור ויקרא בביתו שוב-]פרשת זכור, סגר בליל פוריםקורונה  הלכות פורים ונגיף ה

יוצא בזום או ברמקול, אין שומע כעונה באמצעים אלו, ויקרא לעצמו או אחר יקרא לו מרחוק, מנין מרפסת לקריאת המגילה בירושלים  

נשים בירושלים השנה כדין קריאה קודם זמנה, דינים נוספים בהם יש משמעות לעשר    השנה שדינה כקריאה קודם זמנה, קריאה לעשר

 עיטורי מרדכי, תשפ"א )מה עמ'( ב מרדכי יעקב מאיר שליט"א[ ]הר נשים[

אין לו ,  קריאת המגילה למי ששוהה בבידוד,  להתחפש לחולה קורונה,  פרשת זכור למי ששוהה בבידוד]הלכות לפורים ונגיף הקורונה  

 [ שחל בערב שבת, פורים  מתנות לאביונים ע"י שליח,  לשמוע מקרא מגילה דרך הטלפון,  וםיברך שהחיינו על שאר מצוות היאם  המגילה  

 עמ( 29מנחת שאול, תשפ"א )]הרב שאול דניאל שליט"א[   

לנ  וברכותיה  מגילה  בבית  קריאת  ועל  מצאים  שהחיינו  ברכת  בזום,  או  חי  בשידור  המגילה  ברכות  בזום,  או  בטלפון  מגילה  ]שמיעת 

 כצבי, תשפ"א  רץהניסים ללא קריאת מגילה, חיוב אמירת הלל בפורים למי שלא יכול לקרוא מגילה, קריאתה זו הילולא[ 

  בעל קריאה שהודיע שאינו מוציא את מי שאין לו מסכה, או שיש לו חום, או שהה ליד חולה מאומת וכו' האם השאר יצאו?

 וישמע משה, תשע"ז  השאר יוצאים ידי חובה[התכוין לכך או רק לאיים, האם ]האם     (עו)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא

בפני חולים במחלה מדבקת   קריאה לחולים מאומתים: ]שלוחי מצוה  ?  האם מותר לאדם לסכן עצמו כדי לקרוא את המגילה 

 ברכת יצחק, תש"פ -שיעורי ליל שישי ים מצוות תלמוד תורה[ניזוקים, האם בקריאת מגילה מקיימאינם 

שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א,    ]אין לה 'עץ חיים'[    האם בן עדות המזרח יוצא בקריאת מגילה אשכנזית?חולה במחלקת קורונה:  

 )עמ' טו(  תשע"ח

 שמעתא עמיקתא, תשע"חנאנס ולא קרא מגילה, האם יברך שהחיינו על היום ומצוותיו?  חולה בבידוד:
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]מתי עיקר חיוב קריאתה בלילה או כשאי אפשר לקרוא שניהם?    -קריאת המגילה ביום או בלילה    יעדיף:  מה  -חולה בבידוד  

ודרת, אין מעבירין על המצוות, זריזין מול הידור, מצוות סוכה או ביום, האם יבצע את המצוה בהזדמנות הראשונה או בהזדמנות המה

 (מבירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ'  יני, קידוש לבנה בהקדם או במוצ"ש[מצוות לולב, הדלקת נר חנוכה ביום ראשון או ביום שמ

צוות רפואי המטפל החולי קורונה צריך    -  איש  זמן חזר לקרא ממקום שפסק, האם  ולאחר  שיצא באמצע קריאת המגילה, 

עיון הפרשה, תשע"ג    מקום האם הוי הפסק, פעולות שונות המהוות היסח הדעת[ב ברכה במי שדיבר באמצע מצוה, שינוי  ]חיולברך שוב?  

 )עמ' מו(

 מנחת אשר, תשע"ו הנמצא במשמרת בליל פורים[  ]רופא קריאת המגילה מפלג המנחה, או בלילה עם הפסקות, מה עדיף? 

קריאתה    לה מתחילת חודש אדר,]קריאת המגי  האם ניתן לקרא את המגילה קודם?  -  אם יש חשש שבפורים יהיה סגר מהודק

 פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' סח( -בנתיבות ההלכה לה להוציא איש, ובחרש שאינו מדבר[ משום פרסום הנס, ונפק"מ אם אשה יכו

 עולמות, רצא  ]וכן שאר מצוות השמיעה[שמיעת המגילה דרך רמקול טלפון או רדיו  שוהה בבידוד:

 מעדני אשר, תשע"ו נאנס ולא קרא את המגילה בלילה, האם יקרא ביום פעמיים? 

 המאור )תצט(, תשפ"א )עמ' סח(]הרב אלחנן פרינץ שליט"א[  אמירת הלל בפורים למבודדי הקורונה

 פניני אי"ש, תשע"חחולה שאינו יכול לדבר, ואין מי שיקרא עבורו, האם יוצא בהרהור?   המחובר לחמצן : -ולה קורונה ח

רפואי: צוות  שוב  איש  ישמענה  האם  מנין  לו  ונזדמן  ביחידות  המגילה  את  מיר?  קרא  בישיבת  חבורות  מראשי  הלכה  אוסף  -פניני 

 (סחגיליונות, תש"פ )עמ' 

 שערי יוסף, תשפ"א )מה עמ'(  ובתקופת הקורונה[]דיניה ומעלותיה, בשנים רגילות, ילה ברוב עם קריאת המג

 

 ספר חדש: 

 

י, לכל שיעורי רבה של  , לפי חמשה חומשי תורה וספרי הנ"ך, ולפי התלמוד הבבל מפתח נושאים לפי סדר הא"ב  -אינדקס  

צבי מרגלית שליט"א   הלשון"כרמיאל הרה"ג אברהם  וב"קול  "בינינו"  באתר  לצפיה  ניתנים  בו   .]השיעורים  לשיעור  מפנה  המפתח 

  מפיק מרגליות, תש"פ )קמא עמ'( [(דקה מסויימת בתוך השיעור)הוזכר הנושא ומציין את המיקום המדוייק בשיעור 

פסקי  -גם אני אודך]הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א[  פסקים והוראות מגדולי הפוסקים שליט"א בשאלות המצויות למעשה  

 תש"פ )קעה עמ'(   (,ב)הוראה 

  [ בי טלי סקוצילס זצ"ל רלזכרו של  ]פסקים ותשובות חדשות בענינים העומדים על הפרק ובארבעה חלקי שו"ע וענינים שונים  

 (מה טובו אהליך יעקב )ח(, תש"פ )שסד עמ' []הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

פסקי  -גם אני אודך  ]הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א[  פסקים והוראות מגדולי הפוסקים שליט"א בשאלות המצויות למעשה

 תש"פ )קמה עמ'(   (,א) הוראה

ונ  גיליונות  חידושים על גם אני   ]הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א[  וסף לו חידושי 'מרי"ח ניחוח''מעדני אשר' על התורה, 

 )קפו עמ'(   אודך, תש"פ

 ל )נו עמ'(נו, תש"פ נקונטרס אכילת עופות בזמ   ביאור החששות שיש באכילת עופות בזמננו ודעת הרבנים
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 ים: ינושאים אקטואל

 

]אדם שמת מוות מוחי ורוצים להשתיל את ראשו לאחר כדי להצילו, הקושי בהעדר ידע לחבר את חוט השדרה,  השתלת ראש בהלכה  

יהיה לשקם את חוט השדרה, מאגר הזכרונות בראש, איסור רציחה בכריתת שני האדם ישאר משותק בידיו ורגליו, בשימוש בתאי גזע ניתן  

קביעת  ות, האם יש כאן רק איסור רציחה לגבי אחד, איסור שינוי מעשי בראשית,  ראשי המנותחים, בסופו של תהליך רק אחד אמור לחי

 )כה(, תשפ"א  האספקלרי[ זהות לפי הראש או לפי הגוף, זהות כפולה, השתלת רקמות המוח, רפואה, פיקוח נפש 

]דין זריזין בחפצא של מצוה, קידוש לבנה, מחלוקת אברהם ושרה, משה וציפורה, משה ויתרו, תשובת הרדב"ז לגבי בית מול הידור  זריזין

 מפיק מרגליות, תשפ"א  הסוהר[

 )כה(, תשפ"א  האספקלרי  כניסה בשבת לדלת עם קוד דיגיטאלי

 )כה(, תשפ"א  האספקלרי  בניית פרגולה לסוכה

 )כה(, תשפ"א  האספקלרי  מתג תריס 'חכם' בשבת

 )כה(, תשפ"א  האספקלרי  כיבוי מצלמות אבטחה בשבת

 )כה(, תשפ"א  יהאספקלר  ]שעון שבת[כיון ממטרות ושעון מעורר מערב שבת 

 )כה(, תשפ"א האספקלרי  מצלמות אבטחה בשבת בעיר העתיקה

 )כה(, תשפ"א ה אספקלרי  צפיה בהסרטות שהוסרטו בשבת

 )כה(, תשפ"א  האספקלריגילוח זקן ע"י 'פאתר' 

 )כה(, תשפ"א ה אספקלריחיוב מזוזה במבואה שלפני הבית 

שמיטה   דיני  לעניין  שגבולות הארץ  כיבושי  גבולות  כוודאי,  או  כספק  זיהויים  מסעי,  פרשת  הרחבת ]גבולות  שאחריו  והמלכים  למה 

 )כה(, תשפ"א האספקלרי אורייתא ובדיני דרבנן[גבולות עולי מצרים וקידוש כל הנגב והערבה, בדיני ד

 )כה(, תשפ"א  האספקלרי  'רגשים' ו'דמפרים' במזגני אינוונטר בשבת

 וכשר הדבר, תשפ"אלשם מה יש צורך בכשרות לפטריות? 

 וכשר הדבר, תשפ"א  ר חום[]קנה סוכר, סלק סוכר, סוכמרכיבי הסוכר 

שבת   בערב  ראשון  בכלי  ששרה  חומוסמאכל  באש,  לחממו  בו,  סולדת  שהיד  שני  בכלי  או  ראשון  בכל  פתיתים-]לשרותו  -ארבעס, 

 בינת ההלכה, תשפ"א  ן[לשפוך מים רותחים מכלי ראשופארפעל, נגמרה תמצית התה שהוכנה לשבת, האם מותר 

]משקאות חריפים ללא הכשר, כשרות האלכוהול, וויסקי ללא טעמים מול וויסקי עם טעמים, וויסקי המיושן  כשרות משקאות חריפים  

   עומק הפשט, תש"פ  ביות שיושן בהם יין בעבר, זה וזה גורם[ סקי המיושן בחביות ישנות, חבחביות חדשות מול ווי

]עבודה זרה של גוי ושל ישראל, ביטולה ע"י מי,  ברוב של עבודה זרה של גוי, האם בטלה ברוב?    עבודה זרה של ישראל שנתערבה

 עשר עטרות, תש"פ   עגל ואחריו[אשירה קודם ה

 אשיחה בחקיך, תש"פ   הדלקת נרות שבת
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 ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' קסא(  ה[מאמר תגוב] ם בימינו שייך חיוב זהבטעם חיוב נטילה לנוגע במקומות המכוסים, וא

ודע לו בצפון, וכשהגיע ליעדו נלישוב  נסע לנופש  ]  ך? תפילה ביחידות עם תפילין או תפילה בציבור בלי תפילין ויניח תפילין אחר כ

ישוב יש רק מנין אחד בבוקר, ולא היו שם עוד זוג תפילין. האם יתפלל בציבור ללא תפילין, ולאחר  ששכח את התפילין בביתו, ובאותו י

שמע קריאת  עמהם  ויאמר  תפילין  ישאל  לכוין יאם    ?התפילה  יכול  אינו  ואם  תפילין.  עם  ביחיד  ויתפלל  ימתין  כראוי,  בתפלה  לכוין  כול 

ציבור היא בשעת הנץ החמה, יש אומרים  ה  תליאם תפע.  ויאמר עמהם קריאת שמ  ל כעת עם הציבור, ולאחר מכן יניח תפיליןכראוי, יתפל

שעדיף להתפלל עם הציבור בנץ אף ללא תפילין, שמרוויח בזה שתי מעלות, תפלה בציבור ותפלה עם הנץ החמה. ולאחר מכן יניח תפילין 

תפי עם  תפלה  עדיף  ק"ש.  עמהם  הפוסקיויקרא  כל  מסתימת  משמע  וכן  ביחיד,  עם    ם א  ם.לין  ולהתפלל  תם  דרבינו  תפילין  לשאול  יכול 

הציבור, עדיף מאשר להמתין לתפילין דרש"י ולהתפלל ביחידות. ויעשה כן אף מי שהוא בחור שאינו נוהג להניח בדרך כלל תפילין דר"ת. 

 ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' קע( [  ברכה ויאמר עמהם ק"שויניחם ללא ברכה, ולאחר התפלה ישאל תפילין דרש"י ויניחם ב

  ]קשר רגיל, עניבה, לאותו יום, לאחר זמן, קשר של קיימא, קשר האומנין, מנהג העולם או מנהג אישי של הקושר[הקושר והמתיר בשבת  

 ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' קעו, רד( 

ירחון האוצר )לח(,  ]הלכות תערובות, האם כשנעשה מחצה על מחצה, גם חוזר וניעור, האם הביטול מתחדש בכל רגע[  דין 'חוזר וניעור'  

 תש"פ )עמ' רלח(

פלדת אל חלד, נסיונו של הרדב"ז בבדיקת בליעה, ושחיזור נסיון זה בכלים בני    -]כלי נירוסטה  כלי מתכות מודרניים שאינם בולעים  

מהחומר הבושל, ותמיד יש שישים כנגדו. בדיקת    1/30,000זמננו, כלי זכוכית שאינם בולעים כמעט, וכלי נירוסטה הבולעים לכל היותר כ

 ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' רס(  טעימה בסיר בן יומו חלבי שהרתיחו בו מים ולא נמצא בהם טעם חלב[

פסול וגדר  המשכה,  ידי  על  שאובין  מים  למקוהמים    הכשר  אדם  ידי  ועל  מקוה    -  שאובין  דרויגו כשרות  המקוה  ]פולמוס 

  ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' רסה(  באיטליה[

, מחלוקת רש"י ורמב"ם,  דרש עיקרפירוש המשנה לא המ  ,מקורות רבים בתכלית המעשה]  בחיוב ותכלית מעשה המצוות והמסתעף

עוסק במצוה ,  פלפול הסוגיות בדין גדול מעשה או תלמוד,  אם יש לקום בהידור לבעל מעשים,  ביאור דעת הרמב"ם ושאין מחלוקת לדינא

ולבעלי  בדרך הלימוד לת"ח    ,בגנות לימוד דברים שאינם למעשה והפלפול על חשבון לימוד הלכה למעשה,  פטור מן המצוה בלימוד תורה

ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ'    [ביאור הנהגת בן עזאי שלא נשא אשה ועוד,  מעלת לימוד המוסר והתעוררות לתשובה קודם הלימוד,  בתים

 רצב(

 ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' שה( יוב מוטל על האב, טעמי מצוות מילה[]חיוב האב במילת בנו, הח מילה: קרבן ואות בריתברית 

 ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' שיח(  ]השבת אבידה, טעות בספירה[  המקבל מעות מחבירו ומצא יתרון במעות

]שיראים אינם צריכים שומא, המנהג שלא לקדש בטבעת שיש בה אבן, טבעת עם חריטות, קידושין בטבעת יהלום או טבעת חלקה?  

 ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' של(  מחיר הטבעת[ טבעת בזמנינו, שאלת העדים למחיר הטבעת, כיסוי פני הכלה, אם האשה יודעת

ועוד,    ]החזקת חפץ המצוה  ? האם ראוי שהחתן יחזיק את טבעת הקידושין בידו בשעת ברכת אירוסין בשעת הברכה, שופר לולב 

וות וברכת השבח, האם ברכת אירוסין היא ברכת המצוות או ברכת השבח,  האם צריך להחזיק נר הבדלה בידו בשעת הברכה, ברכת המצ 

  עובר לעשייתן, חתן וכלה שלא שמעו, מנין עשרה בזמן הברכה, עניית אמן של הכלה, הפסק במעשה הקידושין, טעו וקראו את הכתובה

   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ  אחר ברכת אירוסין לפני הקידושין[

גולם?   נחשבת מדוע אין איסור עשיית פסל ביצירת  ע"י שמות קדושים האם  הריגה  נחשבת מעשה,  ע"י שמות קדושים אם  ]עשייה 

 (ידקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ'   , לכמה זמן 'חי' הגולם, עשיית הכרובים[רציחה

ים, האם יברך ב' המנהגתורה נוסף,    ספר תןלהוציא לכבוד הח ]המנהגקן'  זהם  ואבר'  ולתרגם פרשת   חתןבשבת   תןהמנהג לקרוא לח

בס"ת הקריאה  אחר  או  בע"פ  הקריאה  אחר  אחרונה  אתלקי,  ברכה  של    ים  במנחה  בראשונ,  שבתהמנהג  כמבואר  המנהג   יםטעמי 

וך רוף, בעבס  רךלקריאת כ"ג ומשמע שמב   תןריטב"א משוה קריאת הח,  בע"פגם  ס"ת וגם מתוך  קריאת כ"ג ביוה"כ הייתה  ים,  ובמפרש
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רך  , אם החתן יודע לקרא ראוי שיקרא בלחש עם המקרא ויבאחר ברכה אחרונהרק  לקרוא בע"פ  הפוסקים  דברי א'  וף,  בס  מפורש שמברך

  [ והנפק"מ לדינא  "ץישוב המנהג ע"פ דברי התשב  והבא"ח.  יםבו ע"פ דברי הגינת ורד  לברךו  תןוציא ס"ת עבור החלההמנהג  ברכה אחרונה,  

 קובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ' כ(

 ( ט(, תש"פ )עמ' כקובץ מנורה בדרום )ח]מכירת העליה במחיר גבוה[   אר פרשיות מסוימותעמידה בעשרת הדברות וש

העולם המודיעים   ]פטירת אדם או הפסד ממון, מוציא דיבה הוא כסיל, אי הסיפור מונע קיום מצצות, מנהג להימנע מלבשר בשורה רעה 

אמו,  על פטירה, להודיע לאדם שילך לנחם את חברו, להודיע ברמז, שפיכת מים שאובים בשכונת המת, להודיע לחילוני על פטירת אביו או  

 ( לג)ח(, תש"פ )עמ' קובץ מנורה בדרום   להודיע על ראיית הקשת בענן[

, ימות החורף, בחודש אחר ז' שלמים, אחר ג' ימים, זריזין מקדימיןקידוש לבנה, ברכת הלבנה,  ]מנהג עדות המזרח לקדש את הלבנה  

 ( מאמ' קובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עתשרי ובחודש אב[ 

 ( קעו, פה, קצקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ' ]קידוש לבנה, דברי הגר"י ג'יקטיליה להמתין שבעה ימים[ תחילת זמן ברכת הלבנה 

 ( מדקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ' קריאת שמע עם ברכותיה לנשים ספרדיות  

]סדר הדלקת נרות חנוכה, ומדוע אין סדר כזה בכל הדלקת נר שבת, מתי בונים סוכה כשחל יום הכיפורים ביום אין מעבירין על המצוות  

באמ זמן  כשיש  ראשון,  באדר  פורים  שאיחמישי,  שאכלה   צע  פורים  סעודת  הראשון,  הזמן  עד  לסיים  חייבים  המצוה  את  לקיים  אפשר 

 (מוקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ'    בלילה[ 

הקול במיתרי  ניתוח  אחרי  אלקטיבי,  ]  ספיקות  ניתוח  לעשות  רפואה,  מותר  כזהאם  כללית, הניתוח  בהרדמה  לסכנה  עצמו  מכניס   ,

הכנסת אדם למצב החלמה שבו נמנעות ממנו חלק ממצוות הקשורות בדיבור, תחליפי הדיבור: שומע כעונה, הרהור כדיבור, כשמותר לו  

ח ידי  יצא  האם  הבית,  בצרכי  גם  יעסוק  או  וילמד  יתפלל  האם  מעט  הלכתלדבר  משמעות  אבר,  סכנת  הש"ץ,  בחזרת  דיבור  ובה  של  ית 

וברכת  הנהנין  ברכת  השחר,  ברכות  שמע,  קריאת  תפילה  כדיבור,  כתיבה  התורה,  וברכת  תורה  בדברי  הרהור  בלבד,  השפתיים  בתנועות 

ה ואינו שומע האם יוצא כשומע  שומע כעונה עם או בלא כוונת המשמיע והשומע, עניית אמן, עונהמזון קידוש והבדלה כשאינו יכול לדבר,   

 ( נקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ' ועונה[  

 ( עדעמ' קובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )  דםתרומת דם, בדיקת  ,וןאחרי חיסם  נטילת ידי

 (צקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ' [ , בשבת ובהלכות נוספות]ודלא איכפת ליה פסיק רישא דלא ניחא ליה

 ( קהקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ' ]ודין כתמים בזמן הזה[    ראיה בלא הרגשת דם

 ( קלדקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ'  ]תקר, מתה מחמת מלאכה[השאיל או השכיר רכב או אופניים ואירע פנצ'ר בגלגל 

 (קלחבדרום )ח(, תש"פ )עמ'  קובץ מנורה]שיחה בטילה, חלקי הדיבור ברמב"ם, קלות ראש[ דיבור חול הנצרכים בבית הכנסת 

)ח(,  , דבר חי המשתבח בבישול[  ]בישול במים, בישול בשמןגם בלא בישול    לאכילה   מלאכת מבשל בדבר הראוי קובץ מנורה בדרום 

 ( קנזתש"פ )עמ' 

 (סזקקובץ מנורה בדרום )ח(, תש"פ )עמ'  ]השתלת כליה[מישראל?  רק  האם יטול דם מגוי או יטול דםחולה הזקוק לעירוי דם  

     )עמ' כו( תש"פ  ,אספקלריא   ו'גגון עגלה' 'לבישת כובע בשבת' מצד "אוהל" ומצד "חשש טלטול", ו"אהל" ב'מטריה'

]כשהריח דבוק לגופו או לבגדיו, תפילה כנגד אשפה שריחה רע, המטרד  להתפלל במקום שמורגש ריח רע של 'בואש'?    האם מותר

 תשפ"א  וישמע משה, טבק של עישון לרגיש לריח זה[הכוונת התפילה, תפילה במקום שיש ריח שום או 

]קנה בדיל לכסות גגו ונמצא שהוא כסף, קניין בדבר שלא היתה ולא תהיה לו מודעות ילד מצא כסף בשקית מתנה של 'אבות ובנים'  

 וישמע משה, תשפ"א  ל יצור הממתקים, אורזי החבילות בארגון,, קניין הילד מפני דרכי שלום[קניין, קניין חצר, מפע
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 באר התורה )צז(, תשפ"א )עמ' כז( ]נטילת ידים[האם מותר ליטול ידיו במים רותחים בחורף? 

]החזקת תורה, יששכר וזבולון עם שני זבולון  על אותה שעת לימוד?  האם מותר לאברך לקבל תמיכה משני כוללים    -כפל תמיכות  

 וישמע משה, תשפ"א  במקביל ללא ידיעתם, האם מלגת אברך היא כמשכורת, דיני עבודה[

ש התברר  ואח"כ  ברכה  בלא  אנשים  בתשעה  בתורה  בברכה?  קראו  שוב  יקראו  האם  מנין,  התורה  היה  לקריאת  משה  ]תקנת 

 וישמע משה, תשפ"א בציבור, האם הברכה חלק מהקריאה[

הסדר   לליל  ישמור  או  בפורים  בו  ישתה  טוב  יין  לו  התוצאהיש  או  השתיה  תשובת    השכרות,-]המצוה  המצוות,  על  מעבירין  אין 

 באר התורה )צז(, תשפ"א )עמ' כה(  הרדב"ז[

 

 תוספת בענין קורונה:  

 

 )כה(, תשפ"א  האספקלרי   חיסון נגד קורונה לנשים בגיל הפריון ולצעירים

 התורה )צז(, תשפ"א )עמ' לז(באר  ]עונג שבת, כניסה לסכנה בערב שבת[להתחסן בערב שבת למרות שיתכן ולא ירגיש טוב בשבת? 

]המפר חובת בידוד והיה עד בקידושין, אומר מותר, מורה היתר, המעשן בסיגריה האם פסול אם הוא פסול לעדות?  מי שלא התחסן ה

העדר  רוצח,  איסור  בריאים,  שאינם  מאכלים  האוכל  חול,  ביום  מעשן  העד  היות  סמך  על  ממזרים  התרת  בעצמו,  החובל  כדין  לעדות 

 באר התורה )צז(, תשפ"א )עמ' מא(  לים מעורב[ מודעות, עורך דין המפנה לקוחות לערכאות, עד שהלך

 

 

 לעילוי נשמת 

 ע"ה  כהנאאילה )זלאטה(   מרת 

 ז"לישכר דב המלי   ב"ר 

 אנטוורפן  -ז"ל מאיר  אלמנת הר"ר 

   נפטרה בז' אדר תשפ"א

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 וע, ת לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבלהצטרפו

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