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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

להצטרפות לרשימת תפוצה  

 לקבלת העלון מידי שבוע, 

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת   

kishurtora@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ]שבת נחמו[ ואתחנן פרשת  

 וימי "בין הזמנים"  

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

 מבית 'צוף' - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה 

 אז נדברו

 איש לרעהו 

 אספקלריא

 אשיחה בחוקיך

 אשכול יוסף 

 באר הפרשה 

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה 

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר

 דברי ישרים 

 ח " דברי שי

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים

 זרע ברך 

 זרע שמשון

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך 

 לקראת שבת מלכתא 

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 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 

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה 

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים 

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב 

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47609&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47609&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=47609&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=47609&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=47609&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=47609&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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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

 ]לפי סדר א' ב'[  שבועיים בנושאים שוניםקישורים לעלונים  

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 : בפרשהים נושאהשל   תוכן עניינים

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

 כנס לארץ ישראליתפילות משה לזכות להנושא בפרשה: 

 קריאת שמע  נושא בפרשה:

 בל תוסיף ובל תגרע  נושא בפרשה:

 ]בבית וב'צימר'[ מצוות מזוזה  נושא בפרשה:

 ]בבית ובחופשה["ונשמרתם"  נושא בפרשה:

 חובת הזהירות בתקופת הקורונה 

 לא תחנם  נושא בפרשה:

   הבדלת שלוש ערי המקלט נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: מצוות תלמוד תורה 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 מענייני דיומא:

 אבלות על ירושלים וזכר לחורבן 

 הצפיה לגאולה והבנין ,החורבן

 'ו באב"ט'ו 'נחמו'שבת 

 

 :מראי מקומות לבין הזמנים 

 הנהגת בין הזמנים 

 צילום תמונות נופים ואנשים 

 טיולים בבין הזמנים

 'מעשה בראשית' על ימים ונהרות -ברכות הראיה 

   חוץ לארץ

 תפילת הדרך וברכת הגומל

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

 כנס לארץ ישראלי תפילות משה לזכות להנושא בפרשה: 

 

]מהי הצורה הראויה להתפלל לפני  הרבה?    הלהתפלל למרות שסורב כמשה רבינו  המשיך  מדוע  

)בעת ההיא לאמר(    האחרונה במדבר?[ אנשים שהיו אמורים למות בשנה    15000  -ה', בזכות מה ניצלו ה

 מאור השבת, תשע"ו    שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  ]ג, כג[ 

משה   התפלל  תפלההיאך  מהני  לא  שבועה  בדבר  ה'  )  ?הא  אל  כג[ ואתחנן  ]ג,  לאמר(  ההיא    בעת 

 מחמדי התורה, תשע"ח 

 היא שיחתי, תשע"ט   בעת ההיא לאמר( ]ג, כג[ואתחנן אל ה' )בקשה בתפילה 

 שפת אמת, תרמ"א תרמ"ב  )ואתחנן, ברש"י( ]ג, כג[  מדוע ביקש משה מתנת חינם

להיכנס לשעה קלה, מה שכנע את ]מדוע חשב שייתן לו ה'  ?  תותר כניסתו לארץמדוע חשב משה ש

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג )אעברה נא( ]ג, כד[   משה רבינו להפסיק לבקש[

 ( צדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    ]ג, כו[ "כוחה של תפילה"

מלהתפלל הפסיד]  ?  לא התקבלה תפילתו של משה  מדוע אספקלריא, תשע"ט     [ההזדמנות  התעכב 

 ( פגמ' )ע

 משנת מהר"ל, תשע"ט  בעת ההיא לאמר( ]ג, כג[ ואתחנן אל ה' )בלי גבול  -אוצר של מתנת חינם 

 כלי יקר, תשע"ט מבקשים תורה שנקראה 'חינם'[ ]על שם מצוות העתיד, מתנת חינם 

 ( צחאספקלריא, תשע"ט )עמ' ]בבית כנסת, בסוכה[   צדיק תלהתפלל שמונה עשרה מול תמונ

]אף שראה את המשכן, קדושת מקום המקדש לפני בנינו ואחר   רצון משה רבינו לראות את המקדש

 ( נזאספקלריא, תשע"ט )עמ'    )אעברה נא ואראה... ההר הטוב הזה והלבנון( חורבנו[

כיום המערבי  הכותל  המקדש    -  קדושת  ומקום  ישראל  של ארץ  הרוחנית  נא  מעלתה  )אעברה 

 תש"פ    כלי יקר, תשע"ט     ואראה... ההר הטוב הזה והלבנון(

לקיים   בכדי  ולא  בארץ,  התלויות  מצוות  לקיים  בכדי  לארץ  להיכנס  רבינו  משה  ביקש  מדוע 

)אעברה נא ואראה את הארץ הטובה( ]ג,   ]לשיטת הרמב"ן שהיא מצווה מהתורה[ בארץ?מצוות ישיבה 

 תשע"ו  אשכול יוסף, תשע"דכה[ 

בשכרו?    האם לארץ  להיכנס  ביקש  שכר[משה  לקבל  ע"מ  הארץ    ]מצוות  את  ואראה  נא  )אעברה 

 אשכול יוסף, תשע"והטובה( ]ג, כה[  

וכי    כיצד מטובה"  ולשבוע  מפריה  "לאכול  לבקש  שלוש  מעין  ברכת  בנוסח  חז"ל  זאת  תקנו 

 אשכול יוסף, תשע"ג   )אעברה נא ואראה את הארץ הטובה( ]ג, כה[ ?לארץמטרת עלייתנו 

להמש רבינו  משה  על  בלאו  נאסר  להתפלל?  מדוע  עזות',  יך  ידבר  כ'עשיר  הקב"ה  נחשב  ]מדוע 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד   )רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה( ]ג, כו[  גבולות ה"השתדלות"[

 היא שיחתי, תשע"ט   )אעברה נא ואראה את הארץ הטובה( ]ג, כה[ לכבודי בראתיו 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_80_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_80_79_2.pdf
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למאגר עלוני 
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 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

, קבורתו מול  קדושתו גדולה מקדושת הארץ] מינה את משה לשמור על ארץ ישראל מבחוץהקב"ה 

עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה )  [ ה' אלקיך בה  עינימיד  תאל:  ישרץ  ראעלת  מ  בית פעור,

 שבילי פנחס, תשע"ח  ה( ]ג, כו[ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הז

מעדני אשר,  היה באותה גזירה?  מדוע אהרן  הכהן לא התפלל לבקש להיכנס לארץ ישראל, הרי  

 תש"פ 

 

 קריאת שמע  נושא בפרשה:

 

 משנתה של תורה, תשע"ט )עמ' ג( מצות קריאת שמע בזמנה וכהלכתה 

עול מלכות שמים  -  קריאת שמע ישראל ה   קבלת  ה  ' )שמע  ד[   ' אלוקינו  ]ו,  בהגדות    שיעורים    אחד( 

 שבילי פנחס, תשע"ז    מעיינות מהרצ"א, תשע"ו   חז"ל, תשע"ב

בקריאת שמע, כשקורא מחמת ספק מספק,   הפסק  הבדלה  לפני  אכילה  בכור,  בספק  מום  ]הטלת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   אכילה לפני נטילת לולב מספק, חיוב בדיקת חמץ בספק חמץ[

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    ]להוציא אחר, ולהוציא עצמו[  קריאת שמע  חיובחצי עבד חצי בן חורין ב 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לז(  בין 'אהבה רבה' ל'אהבת עולם' 

שמע   קריאת  ומהותה:  מצוות  מדרבנן,  שמים.  מלכות  עול  וקבלת  ה'  יחוד  ומהותה:  ]מדאורייתא, 

מקי האם  תורה,  תלמוד  מצוות  בה  מקיימים  מדאורייתא  שהיא  למ"ד  האם  בתורה.  בה קריאה  ימים 

ימ 'לא  ג' וחובת  הקורא  אומנותו,  שתורתו  מי  תורה,  מתלמוד  דפטורות  אף  ה'  ביחוד  נשים  חיוב  ש', 

פרשיותיה מקיים את כל המצווה באופן המורחב, בספק חוזר את כולן, האם חוזר גם על הברכות בספק, 

    הגר"א עוזר, תשע"ט הספק בפסוק ראשון, ובאמירת ברוך שם כבוד מלכותו[

ראשון של קריאת שמע ישראל ה  הכוונה בפסוק  ה  ')שמע  ד[  'אלוקינו  ]ו,  אספקלריא, תשע"ט    אחד( 

 כלי יקר, תשע"ט    (עד)עמ' 

בזמנה?   לקריאת שמע  הבן  את  להעיר  צריך  פעמים  ברכמה  מעל  חינוך,  אספקלריא,  מצוה[    ]גיל 

 תשע"ט )עמ' מח( 

]הגיע מעוטף בטלית ותפילין וגילה  ?  מה יאמר בינתיים  -יש לו כמה רגעים עד לסוף זמן תפילה  

 וישמע משה, תשע"ט  קר"שוברכותיה[דם ושהוא סמוך לס"ז תפילה, האם יתפלל שמו"ע ק

 נוה ההיכל, תשע"ב    קדושת 'יוצר' וקדושת ה'עמידה' בימי חז"ל

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

 שלמים מציון, תשע"ו   ]כג, כד[ )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(קריאת שמע בזמנה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/86_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/86_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
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ויגיע לביתו אחר חצות, ]  קריאת שמע אחר חצות הלילה כדי לסמוך גאולה לתפילה הנוסע בדרך 

או   גאולה לתפלה,  ויסמיך  וברכותיה  ק"ש  יקרא  אחר חצות  לביתו  וכשיגיע  ימתין  קריאת  האם  יקרא 

 נוה ההיכל, תשע"ט [ שמע וברכותיה בזמנה במכונית ויתפלל שמונה עשרה בביתו

 נשיח בחוקיך, תשע"ו   [זצ"למתורתו של הגר"נ קרליץ ]הלכות קריאת שמע בזמנה 

   מעדני אשר, תשע"ד  ]מדוע אין ברכת המצוות לפניה, האם יש לה תשלומים[עניני קריאת שמע 

התפילה לפני  כבר  כשיצא  שמע  בקריאת  וקוראה ]  הפסק  תפילתו,  לפני  שמע  קריאת  חובת  יצא 

נוה ההיכל,    [שנית בסדר תפילתו, האם מותר לו להפסיק באמצע אמירת פסוק שמע ישראל וברוך שם

 תשע"ט 

ידי חובה בקר"ש  תנאי בקריאת שמע של שחרית   זמן המג"א, האם עדיף לצאת  ויעבור  ]כשמתפלל 

 נוה ההיכל, תשע"ג   שבסדר הקרבנות בלא ברכות[

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

יודע שלא יספיק לסיים האם יתחיל די אם רק מתחיל, אם  ,   קר"ש או התפילה, קודם לסוף הזמן, או 

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

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

   עולמות, יב[   בלילה, אין לברך בסופה את ברכות הנישואין

זכות קר"ש להינצל מעלת וסגולת מצוות קריאת שמע   ]מדוע קראו בני ישראל קר"ש באותה שעה, 

 , תשע"ו שלמים מציון    ממלחמה, קר"ש מול גוליית, קר"ש בברית מילה[

ל, קודם קריאת שמע או אחריה, הפסק בין ברכה לשינה, שינת  המפי  רכת]בקריאת שמע על המיטה   

ארעי, ברכת השבח או ברכת הנהנין, מפני מה נתקנה, אמירת אשר יצר או ברכות שונות כברכת רעמים  

נשים,   חיוב  חצות,  לאחר  ברכה  אחר,  במקום  ושינה  אחד  במקום  ברכה  המפיל,  המפיל אחר  ברכת 

ברכבת[ או  במטוס  ברש"י(    בנסיעה  יתנשא,  וכארי  יקום  כלביא  עם  כד[   )הן  רפ   ]כג,  אורות      עולמות, 

גניחובסקי, תשע"ג      גהגבעה, תשע"  מעיינות בני       מאור השבת, תשע"ד    נוה ההיכל, תשע"ב     הגר"א 

 יששכר, תשע"ז 

אחר תפילין, כשחושש ]קריאת שמע בבוקר קודם או  קריאת שמע בבוקר וקריאת שמע על המיטה  

או   ד"ת,  מתוך  שישן  כדי  מצוה  על המיטה  בקריאת שמע  מלכות שמים,  עול  עליו  זמנה, לקבל  שיעבור 

   )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(   סגולה מפני המזיקין, האם נשים חייבות בכך, ברכת המפיל[

 מנחת אשר, תשע"ז   ]כג, כד[

 (קטואספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]ו, ד[   שמע ובשכמל"ו

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]בדיבור, בהרהור[  לימוד אחר קריאת שמע על המיטה

קר שמע האם  מצוה  יאת  בר  שמתחייב  הראשונה  המצווה  התורה[  ?היא  ברכת  הגר"א      ]או 

 גניחובסקי, תשע"ו 

 ים מציון, תשע"ז למ ש  [דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרם בע"פ] ל פהקריאת שמע בע

 משנת מהר"ל, תשע"ח  ]קריאת שמע בכל לשון[ביאור המהר"ל לפיוט לשבת נחמו 

 שע"ו שלמים מציון, ת  קריאת שמע בברית מילה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_11_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/12.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/280.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_07_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_07_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

 מעדני אשר, תשע"ה    מחמדי התורה, תשע"ז  פטור תורתו אומנותו מקריאת שמע ותפילה

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

להשמיע את קולו בקריאת שמע? האם המדד לכך הוא השמיעה האינדיבידואלית של האדם? איזה הבדל  

 תורה והוראה, תשע"ו    ?[בין קריאת שמע לבין תפילהיש 

ירחון  ]נשיאת כפים, ברכת כוהנים[   ?  אם ישא כפיוה  ,וברכותיה  קריאת שמעכהן העומד באמצע  

 ( ד[, תשע"ט )עמ' 202יתד המאיר] -תורני 

 מעדני אשר, תשע"ט באיזה מקרה חייב חתן בקריאת שמע? 

   מעינות מהרצ"א, תשע"ו  ]קריאת שמע של שחרית בר"ת, אחד רשע[להאריך ב"אחד" 

 

 בל תוסיף ובל תגרע  נושא בפרשה:

 

תוסיף'?   'בל  על  עובר  האם  זמנה,  אחר  שמע  קריאת  ביצוע הקורא  נוספת,  ברכה  המוסיף  ]כהן 

 מעדני אשר, תשע"ט  מצוה פעם שניה[

]מקורו מפרשתנו או מפרשת ראה, ביטול מצוה בשב ואל תעשה, ע"י חכמים או  בל תוסיף ובל תגרע  

  ה חוטים בציצית וחמש  הע"י אדם פרטי, תקיעת שופר בשבת ר"ה, נטילת פרי אחר במקום אתרוג, חמש

קבועה  תקנה  קביעת  בחלב,  חיה  אכילת  כאיסור  הגדול  בי"ד  מהוראת  וגריעה  הוספת  בלולב,  מינים 

]ד, ב[   תפילין דרבינו תם[  הנחת  כפורים,   )לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו( 

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

 נועם אליעזר, תשע"ח   בגדר איסור בל תוסיף

 ( קכזאספקלריא, תשע"ט )עמ'    בל תוסיף בברכת כהנים

תגרע  דבל  זה[    לאו  באיסור  צורך  יש  ולא  ]מדוע  אתכם  מצווה  אנוכי  אשר  על הדבר  תוסיפו  תגרעו  )לא 

   עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' צה( ב[  ממנו( ]ד, 

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

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' עט(  לקיים המצווה באונס[

)לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו(    כמה ביאורים בטעם איסור בל תוסיף

 במשנת רש"י, תשע"ב   ]ד, ב[ 

ידי   יצא  בכך אם  די  או  מצוה',  'מעשה  שם  חל  ההוספה  רק אם  הוא  תוסיף  בל  איסור  האם 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   ]מכוין לנוי, מניח שני זוגות תפילין מספק כשרות[חובה במעשה הראשון? 

)לא    ]כוונה לקיים מצוה דרבנן האם מועילה לדאורייתא[    הווין לא לקיים את המצ ו בל תוסיף כשמכ

ב[   ]ד,  ממנו(  תגרעו  ולא  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  הדבר  על  תשע"ג  תוסיפו  גניחובסקי,  מלאכת     הגר"א 

 מחשבת, תשע"ח 

 מעדני אשר, תשע"ו  השומר שבת ביום שישי או ביום ראשון האם עובר בבל תוסיף?

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_62_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_62_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_76_0.pdf
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  פסוק נוסף, ברכת אהרן את העם[ , ]ברכה נוספתבל תוסיף בברכת כוהנים 

חג הסוכות?   בסוכה אחר  כיושב  בבל תוסיף  עובר  אינו  פני  האוכל מצה אחר הפסח מדוע  אור 

 ה, תשע"ח מש

, באופן חד פעמי או  בי"ד הגדולע"י אדם פרטי, בהוראת  ,  בל תוסיף ובל תגרע]הוספת חוטים לציצית  

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

 תשע"ו

 שע"ח )עמ' מב( אספקלריא, תאיסור 'בל תוסיף' באדם שאינו מחויב במצוה 

]רמב"ם     איסור בל תוסיף על מוסיף מצוה חדש בתורה או על מוסיף פרט בשעת קיום המצוה 

 ( 48-35עיון הפרשה, תשע"ז )עמ'  [, העשיר לא ירבה, מ"ו תירוציםבהל' ממרים, מול רמב"ם בהל' תפילה

 "ז נר יששכר, תשעהמקיים מצוה אחת כמה פעמים האם עובר על בל תוסיף? 

 נר יששכר, תשע"זבל תוסיף בקורא קריאת שמע אחר זמנה   

 מעדני אשר, תשע"ג  הרי יש איסור 'בל תוסיף'? -איך היה מותר לחכמים לתקן את חג החנוכה 

 

 ]בבית וב'צימר'[  מצוות מזוזה  נושא בפרשה:

 

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

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

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

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

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

מזוזה בהלכות  חדש]  שאלות  בבית  ממזוזה  קובעים  המתי  מותר  ,  לחילוניאם  כמתנה  מזוזה  , לתת 

, תקרה בבית נחשב משקוף, האם  המוריד מזוזות לבדיקה ויוצא מהדירה האם הוא חייב לקבוע אותם

סמר  , משכח לברך על קביעות מזוזה בשעת הקביעה,  זמן קביעת המזוזה  ,מסמר שנפל והמזוזה נהפכה

קביעת    ,יעת מזוזה בחדר כביסהקב  ,מעבדה לבדיקות דם  ,קביעת מזוזה בבית הכלא  ,אחד לקבוע מזוזה

שמחות באולם  בשנה  ,מזוזה  חודשים  כמה  מצות  שאופים  במקום  מזוזה  בבית    ,קביעת  מזוזה  קביעת 

עומד לעשות שיפוצים בדירה מתי  שם,  הורדת מזוזה בכניסה של בנין שיש גוי    ,חדר בלן של המקוה  ,נייד

את המזוזות דר,  יכול להוריד  מדירת קיץ שלא  אם  שנסגרה הדלת    ,במשך השנה  בהים  להוריד מזוזה 

ממנ אותם לאותו פתח,  המזוזה  המותר להוריד  צריך להחזיר  אם  מזוזות לבדיקה  קירור  ,  הוריד  חדר 

צובעים הבית אם  ,  אונן פטור מקביעת מזוזה,  אשכנזי שכר דירה עם כתב ספרדי,  גדול אם חייב במזוזה

אהל    [הגיע לצימר ולא מצא שם מזוזה,  בדיקה  מזוזה של בית מדרש מהו לענין,  מותר להוריד המזוזות

 יעקב, תש"פ  )חלק ראשון תרעה עמ'( 

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_26_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/246_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/246_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/246_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/246_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_47_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_47_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_47_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_15_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_15_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_15_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_16_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/543_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/543_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_76.pdf
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

מקום קביעת המזוזה בשליש העליון של הפתח כנגד הפתח הפתוח למעלה מהרגל של האות  

 פנחס, תשע"ט שבילי  'ה

 ( כחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]מזוזה[ ה'מתנה' ששלח רבינו הקדוש ל'ארטבון'

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

 (סדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    מקום הנחת המזוזה ונר חנוכה לאטר

 דברי שי"ח, תשע"ח חיוב מזוזה בבית שכור ושאול 

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

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

 גר"א גניחובסקי, תשע"ח ה

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

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

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

 תשע"ה

 ח "ע תש ,הדפרש אומקע  [ חיוב נשים במזוזה] לכתיים במגילת רותנושאים ה

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

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

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

  תשע"ח

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

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

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

 נשיח בחוקיך, תשע"ו  )וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך( זצ"להערות במצוות מזוזה מהגר"נ קרליץ 

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

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

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

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

הרב יצחק דרזי, עיון הפרשה,   בתם על מזוזות ביתך ובשעריך(  )וכתורדיון, צורת הפתח העשויה לנוי[  אק

 ואילך( 30תשע"ז )עמ' 

מעדני    ?מדוע אין מברכים ברכת שהחיינו כשקובעים מזוזה מאי שנא משאר מצוות דמברכים

 אשר, תשע"ט 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשע"ט  ]חיוב מזוזה[ בית שער לגינה שנפתח לבית

מעדני    ?גלול לא קיים המצוה  והמניח קלף של מזוזה שאינ,  קלף המזוזהחובה לגלול את  האם  

 שר, תשע"ט א

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_48_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_16_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf


 

9 
  

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

ל'   קודם  וקבע  ל'  לאחר  מזוזה  להגביל ]האם  חיוב  ניתן  האם  ל',  אחר  שנית  ויברך  ל'  קודם  יברך 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשע"ט תחולת הברכה בימים, האם מועי תנאי[ 

גניחובסקי  הגר"א   ]שינוי מבני בבית והשלכתו על חיוב המזוזה וברכתה[ בית הבית שער שנעשה לפתח 

 זצ"ל, תשע"ט 

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

הגר"א  ]חיוב מזוזה[    דלת, והוסיף דלת אחרת, ואחר כך הוריד הדלת הראשונה בית שהיתה לו  

 גניחובסקי זצ"ל, תשע"ט 

מסוים,   מחדר  התחיל  מזוזות,  הרבה  לקבוע  בדעתו  והיה  מזוזה  על    ראה   לאחר שבירך ובירך 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשע"ט  ]נפל פרי שברך עליו ולא ראוי לאכילה[ חייב במזוזה מספקשחדר זה 

והחזירה ברכה  בלא  מזוזה  בברכה[  קבע  מחדש  לקובעה  המזוזה  את  יסיר  האם  כעת,  יברך   ]האם 

 בסקי זצ"ל, תשע"ט הגר"א גניחו

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

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

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

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

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

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

 תשע"ז     הגר"א עוזר, תשע"א

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

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

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

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו מזוזות ודאי כשרות, כיצד ינהג? 

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

 זרע ברך, תשע"ד   עיבוד לשמה במזוזה

 נוה ההיכל, תשע"הצורת הצדי בספר תורה תפילין ומזוזות    

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

 

 במקומות שאינם חדר מגורים 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/122_75_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_224_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_76.pdf
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 ומועדים
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 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 מעדני אשר, תשע"ט  ?הניח מזוזה במקום שפטור ממזוזה האם יש לו איסור להורידה משם

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

'היכר   לפי  את המזוזה  קובעים  שני חדרים  בין  בפתח  לכניסה,  ימין  בצד  מקום המזוזה  רבועות,  אמות 

ד' אבל חדר קטן ששימו ד' על  דניאל, שדווקא בית דירה צריך שיהא  שו כך,  ציר', חידושו של החמודי 

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

דניאל   החמודי  של  מחידושיהם  המסתעפים  בנדונים  הפוסקים  דברי  הגדול,  החדר  לכניסת  מימין 

יש אך  ברוחב  או  באורך  אמות  ד'  אין  מהגדול  היוצא  קטן  בחדר  כאשר  מזוזה  כדי   ורעק"א,  חיוב  בו 

פתח  להן  ]ואין  מהבתים  לתוכן  שנכנסים  גינה  או  מרפסת  מזוזות,  ב'  בפתח  יקבע  מספק  האם  לרֵבַע, 

ד' אמות לפי שיטת הגר"ח נאה  נוסף לחוץ[, מזוזה בחדר ארונות, בפתח מעלית, מקום ששטחו  יציאה 

ק ארונות  ספסל, הסקה,  ]מקרר,  לפי שיטת החזון איש, האם חפצים הקבועים בבית  ממעטים  ולא  יר[ 

 עולמות, פט   משיעור ד' אמות, טעם מצות מזוזה והכוונות בקיומה[

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ו קביעת מזוזה בחנויות ומשרדים  

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

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

 זרע ברך, תשע"ד    מזוזה בבית המקדש ובבית הכנסת

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

 ]תקרה שאינה שלו, תקרה שאולה, ברכה על טלית שאולה, שותפות שכונית או מזגית עם גוי[במזוזה?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח 

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   חשדא, ברכה על חיוב משום חשד, נר חנוכה[

 זרע ברך, תשע"ה    מזוזה בחדר שלפני בית הכסא

 

 נופש 

 

 ( עאאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'   - פניני הלכה   חיוב מזוזה במלון או צימר 

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

 ( לטגיליונות, תשע"ח )עמ' 

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

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

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

    קעו(-תשע"ח  )קס

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/89.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_15_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_08_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_14_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_39_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_16_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
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 חשמלי   םוקומקו   םשרותו, פלטה של שבת, מיח]מקרר בשבת, מקפיא בשבת, מיקרוגל וכנופש כהלכה  

משאבת מיםהת, טבילוכשר,  בשבת אינדוקציה,  כיריים  )הלוגן(,  כיריים קרמיות חשמליות  חשמלית,    , 

מיני בר וקולר בשבת, מדי מים דיגיטליים בשבת, דוד שמש בשבת, מזגנים, בתי מלון חיישנים בחדרים  

 אספקלריה )ו(, תשע"ט    ויין[ובמעברים, מעלית שבת, מקרר שתיה 

 ( ל[, תשע"ט )עמ' 202יתד המאיר] -ירחון תורני '  בין הזמנים'לקט דינים המצויים בימי 

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

 פניני חשוקי חמד, תש"פ    (כגיליונות, תשע"ח )עמ' 

 אשר ליהודה, תשע"ד חיוב שוכר במזוזה   

שכורה   בדירה  מזוזה  בחוזה  חיוב  ונמצאו  ]הותנה  מזוזות  עם  לדירה  נכנס  מזוזות,  יקבע  שהמשכיר 

פסולות, שכר בית בחזקת 'עם מזוזה' אך לא הותנה במפורש, האם יכול ליטול מזוזותיו כשיצא, משכיר  

של  שהן  והובהר  מזוזות  עם  לדירה  נכנס  כך,  על  לתשלום  זכאי  אינו  השוכר  עבור  בבית  מזוזה  שקבע 

 בינת המשפט )ב(, תשע"ט  ון דמיהן[הדייר הקודם ממי יתבע השוכר הראש

]חיוב מדאורייתא או מדרבנן, שימוש בדירה פחות משלושים יום בחו"ל  חיוב מזוזה במקומות נופש  

פונד ד',  על  מד'  חללו  את  ממעט  שבו  הקבוע  שהציוד  חדר  ישראל,  מלון, ובארץ  ובית  דרכים  ללינת  ק 

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' פד(  צימר, צריף, משפחה השוכר כמה צימרים או יחידות דיור, הלכות לנופש[

]להניח מזוזה נוספת, איסור דקן  שכר דירה לנופש ויש בה מזוזות ובעל הבית אינו מאפשר לו לבו

   פרי עמלנו, תשע"ט  בל תוסיף, בל תוסיף מחמת הספק, הלכות לנופש[

 

 סגולתה

 

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

 שע"השבילי פנחס, ת  סגולת המזוזה לשמירה ואריכות ימים

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

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

 שלמים מציון, תשע"ו בדיקת מזוזה בשעת חולי או צרה  

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

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

 תשע"ז 

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    מגישי מנחה, תשע"ד דשריפה את ל"ת[

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/259_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_41_42_43_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/219_41_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_14_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_39_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_47_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_47_74.pdf
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חשבתי דרכי ע"פ משנת   ["ושכנתי בתוכם" בכל בתי ישראל] התעוררות מכוח המזוזה לשוגה בהבלי הזמן

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

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

 תשע"ג 

 

 ]בבית ובחופשה[ "ונשמרתם"   נושא בפרשה:

 

האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, או כדי ]שמירת הנפש,    קידוש ה'

להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא    ,גזירה או מחמת יסוריםהמאבד עצמו לדעת בשעת  ,  לא להתייסר

כדי שלא יפול ביד הפלישתים, תינוקות שהפילו דת, הריגת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי,   יעברו על

כשרצו ל לים  ויקרב    כופםעצמם  בו האש  פיו שתיכנס  רצה לפתוח  תרדיון שלא  בן  חנינא  רבי  לעבירה, 

המאבד עצמו לדעת  ,  עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאים  הרגושאנשי מצדה  תו,  מית

 עולמות, טז   )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[ ת[משום כפרת עוונו 

]איסור סכנה כמו הנחת מטבע בפה מנהג הגרי"ש אלישיב זצ"ל לא לנשק את ספר התורה עצמו  

 פניני אי"ש, תשע"ט המבואר ברמב"ם הל' רוצח ומקורו בירושלמי[ 

ול שבת על חיי שעה של חולה, חולה במצב של חיי שעה  ]כניעה לאויב כדי לא למות ברעב, חיל  חיי שעה

אחוזי   שעה,  חיי  אורך  הגדרת  עולם,  לחיי  סיכוי  כשיש  רפואי  בטיפול  גבוה  סיכון  לקחת  רשאי  האם 

הסיכון המותרים, חובה או רשות להסתכן, טיפול בתרופה נסיונית, רופא יהודי או רופא גוי, קדימויות  

 עולמות, שלא    ( ]ד, טו[)ונשמרתם מאוד לנפשותיכם בהצלה[

והנפש הגוף  שמירת  ה'[   הלכות  פתאים  שומר  בדרכים,  זהירות  הבריאות,  שמירת  הגוף,    ]שמירת 

לנפשותיכם(  מאוד  טו[   )ונשמרתם  תשע"ב  ]ד,  והוראה,  תשע"ה   תורה  והוראה,  דפרשה,       תורה  עומקא 

 תשע"ו

והנפש  הגוף  שמירת  עישון]  הלכות  הגוף,  דיאטה,  נזק  שמירת  מול  כלכלי  נזק  עצמית,  חבלה  איסור 

 תורה והוראה, תשע"ט  ]ד, טו[ )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( [שמירת הבריאות, זהירות בדרכיםגופני, 

בנשמה   גדול  חור  בגוף הוא  טו[   חור קטן  ]ד,       במשנת הפרשה, תשע"ו )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( 

 מדות טיש, תשע"ו

 ובהם נהגה, תשע"ז   )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[חיי חברו  תלהצל של עצמו לחתוך אבר

ובהם     )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[   ]לפני עיור במכירת סיגריות[חומרת איסור עישון סיגריות  

 כאיל תערוג, תשע"ז    נהגה, תשע"ז

 יגדיל תורה, תשע"ה   ]חבלה, תענית, ניתוח קוסמטי[איסור אדם להזיק לעצמו 

נפש לפיקוח  עצמו  סכנת    מכניס  מחשש  המאור  בעל  לשיטת  לשבת  בסמוך  בספינה  הפלגה  ]איסור 

קבוע תור  האם ניתן ל  ,חמישי  ביום  ליומחלת ים, מדרבנן או מדאורייתא, מילת גר או תינוק שנרפא מחו

לניתוח אלקטיבי ליום חמישי, האם אשה המצפה לילד צריכה לשהות סמוך לשבת בקרבת בית החולים, 

זירוז לידה באופן שהלידה תחול בשבת, רופא תורן בשבת בבי"ח האם חייב ללון בקרבת מקום, האם 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/44_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/44_49_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/16.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/331.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_45_77_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_45_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_45_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_29_30_75.pdf
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הנווללח למטוס  שבת,  בערב  טיסה  על  להעלות  מותר  האם  להריון,  להיכנס  מותר  סוכרת  בשבת ת  סע 

 עולמות, רעו   )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[  טיסה רצופה עד מוצאי שבת[

]האיסור להתחזות לגוי, מפני פיקוח נפש, אמירת דברים דו משמעיים, שינויי  שינוי זהות בשעת סכנה

של   השואה,מלבוש  מתקופת  מעשיות  שאלות  שמד,  בשעת  מלבוש  שינויי  למלכות,  שימוש   המקורב 

 עולמות, קלט   )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[ בדרכונים מזויפים, גילוח זקן, לבישת בגדי כמורה[

 

 נהחובת הזהירות בתקופת הקורו 

 

 אשכול יוסף, תש"פ  ]מקור האיסור להכניס עצמו לסכנה[ שמירת הגוף או הנפש? -'ונשמרתם' 

חובת    ש עצמו לנזק ולא למיתה, בנגיף הקורונה י  ן ]שמירת הגוף והנפש, המסכזהירות מנגיף הקורונה  

    עומק הפשט, תש"פ זהירות שלא יזיק ושלא יוזק[

 (קח אספקלריא, תש"פ )עמ'   מגיפת הקורונה בהלכה ובאגדה

]שמירת הנחיות הבריאות במדינה, גם בדבר מצוה, החובה לשמוע לדברי הרופאים בזמן המגיפה  

רבי חיים  ]    פון[בטלם מצות ביקור חולים  ו יואין אומרים שומר מצוה לא ידע רע, איסור סיכון עצמו, ק

           (קיטמה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ'   [ יוסף דוד ווייס שליט"א

הקורונה' ב'נגיף  הדבקות  מניעת  להוראות  הוראות    ]התפשטות  להישמע  וסכנתו,  הקורונה  נגיף 

ל שבת, גדר  ומשרד הבריאות, חובה להתרחק מסכנה, סכנה קרובה וסכנה רחוקה, סכנה המתירה חיל

סכנה שחייבים להתרחק ממנה, שומר פתאים ה', להימלט ממקום מגיפה, חובה או רשות, איסור לסכן  

   שמעתא עמיקתא, תש"פ [  אחרים, דינא דמלכותא, חובה לצום בזמן מגיפה, בזמן הזה

יוד לקוצו של  עד  הרופאים  הוראות  על  שליט"א[  להקפיד  פומרנץ  מנדל  מנחם  הלשון,   ]הרב  קול 

 פ תש"

נשיח    ]המשך[  נשיח בחקיך, תש"פ   ]רפואה[במשנתו של הגר"נ קרליץ זצ"ל    -  להחמיר בפיקוח נפש

 בחוקיך תש"פ 

 דברי שי"ח, תש"פ מכתב הגר"ח קנייבסקי שליט"א בעקבות המצב  

בהלכה  ה נגי   -קורונה  והלכות  מקורותיהםדיני  כולל  השו"ע  חלקי  לפי  הקורונה  החובה  ]  ף 

הרופאים להוראות  הרופאים,  להשמע  הוראות  הרופאים,  המפר  מן  יותר  מחמירה  שמירת  ,  ההלכה 

והמבודדים,  ההגיינה  החולה  מהבית,  דיני  הרופאים,  יציאה  עם  בציבור להתייעץ  לתפילה  לצאת  לא   ,

על הנס',   'לסמוך  ה'  'שומר פתאים  מצוה'  'שומר  בו חוליםמחמת  כניסה לאזור שיש  או  ברחוב  , טיול 

תפילת  ,  תפילה בציבור,  חיוב אנשי הרפואה וזהירותם,  בריא הרוצה לבקר מבוגר,  ביקור חולה קורונה

מצומצם במנין  העם  אחר,  שאר  בחדר  המב,  כשהמבודד  את  נשיםד,  ודכשרואים  בעזרת  , כשהמבודד 

מחיצה סגורה  עשרה,  מחיצה בתוך בית הכנסת להפריד בין ה,  כשנמצאים עם המבודד בחדר אחד גדול

ה, כפיית גירושין על חתן שחלה בקורונ,  דושהק  נישוק תשמישי,  צוהמ  טבילת,  טבילה במקוה,  לחלוטין

חולה   מדבקתבעל  החוק,  מחלה  הוראות  יחלה,  שלא  עצמו  תפילת,  להתפלל  על  על  ,  החולה  תפילה 

תרומות עבור משפחות  ,  הזכרת שם המגיפה,  לבטוח בהשי"ת בעת מגיפה,  לא לפחד מן המגיפה ,  החולים

   שערי יוסף, תש"פ )נד עמ'( [ החולים

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/276.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/139.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_22_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_259_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_259_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_259_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_21_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_69_80_4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_69_80_4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_69_80_4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_69_80_4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/390_59_80.pdf
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]התפשטות הנגיף וסכנתו, הוראות הרשויות, המלצות,  רונה  נגיף הקו   -הלכות מצויות בשעת מגיפה  

בידוד,  הזולת,  סיכון  איסור  עצמי,  סיכון  איסור  מדרבנן,  או  מדאורייתא  סכנה,  בשעת  להישמר  חובה 

הימלטות מאזור המגיפה, דיווח לרשויות על מפר הוראות, העברת הוראות לרבים בשבת, לענות לטלפון 

קורונה, להסתכן לצורך הצלת חולה, איש הצלה, אדם פרטי, סכנת רבים  בשבת לקבל תוצאות בדיקת  

 שמעתא עמיקתא, תש"פ   מול סכנת יחיד[

השתדלות,  ]חיוב שמירת הגוף מסכנה, גדרה של סכנה וספק סכנה, חיוב  חלק א'   -חובת שמירת הגוף  

חיוב בידוד, תפילת המבודד בזמן הציבור, לכוין לזמן המנין הקבוע שלו, ע"י רמקול או טלפון, תפילת 

קבין[ ט'  עזרא,  טבילת  אי  על  נדרים  התרת  עזרא,  טבילת  מקוה,  יחד,  יחידים  חדר   -חיים    חוקי  כמה 

   הוראה, תש"פ 

    (כהאספקלריא, תש"פ )עמ' '?  שומר פתאים ה'' אם הזהירות מה'קורונה' בכלל ה

ה'קורונה'   ומילי]נגיף  בשבת,  בסבון  שימוש  הזהירות,  וחובת  תש"פ     [דחיזוק!    הוראות  אספקלריא, 

   (לא)עמ' 

הקורונה' 'נגיף  בעקבות  נכונה  והתנהגות  בציבור  הנחיות  ]  תפילה  על  לשמור  ההלכתית  החובה 

 עין יצחק, תש"פ ם[חובת הזהירות מלהזיק אחרי, משרד הבריאות

]חיוב ריפוי הכרוך בכאב, כניסה לסכנה להצלת האם חייב האדם לעסוק ברפואת עצמו ובהצלתו?  

'ונשמרתם', כניסה לסכנה להארכת החיים, כפייה לקבל טיפול רפואי, המח זולתו, חובת  מיר עצמו או 

מצוות שמירת   גופו,  על  ולא  ממונו  על  בעלות האדם  מסוים,  סיכון  בו  שיש  נטילת חיסון  ומסכן עצמו, 

בסבל ויסורים, רוח איש יכלכל מחלהו, על כרחך אתה חי, קבלת  -הגוף, הארכת חיי סבל, חומש מנכסיו  

 נועם אליעזר, תשע"ט  היסורים והגנה על הדור[

בעת המגיפהה דרבים  יש למנוע לימוד תורה  או   ?אם  לנפשותיכם שמירת הגוף  ]ונשמרתם מאוד 

 (רסוירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'  [ הרב אפרים כחלון] הנפש[

רחוק של סכנה חשש  כשיש  הקורונה  בתקופת  בכוללים  שליט"א[  הלימוד  סלומון  חיים   ]הרב 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר 

הקורונה   ממחלת  ושמירת  עקב  זהירות  בבידוד  לנמצאים  מצוות  קיום  הקורונה,  ממחלת  ]זהירות 

נז גרימת  איסור  אחרים:  ידביק  שלא  במחלה  נדבק  למי  הזהירות  חובת  הקורונה:  חיוב התפשטות  ק, 

 בשבילי אורייתא, תש"פ  תשלום בגרם נזק[

 ( י מנחת אשר, תש''פ )עמ'    ורפואה מונעת [היגיינה]בחובת הנקיות 

]נטילת ידים לאכילת לחם, אחר מים אחרונים, כהן לפני עלייתו לדוכן,  ניגוב ידים בתקופת הקורונה  

 אספקלריא, תש"פ )עמ' צו(אחר נטילת ידים ביציאה מבית הכסא[ 

אחר מים אחרונים, אחר נטילת ידים של כהן לברכת    ,]אחר אכילת לחם  בימי הקורונה  םניגוב ידיי

)יג(,    ץ שליט"א[   רבינובי  ן הרב גמליאל הכה]כוהנים לדוכן, אחר יציאה מבית הכסא[    מנורה בדרום 

 (   קיזתש"פ )עמ' 

מנחת אשר,      ]אכילה ועשיית קידוש ביום כיפור בזמן הכולירה[  מגיפהבהוראת הגר"י סלנטר בימי ה

 ( כג תש''פ )עמ' 

 ( כז מנחת אשר, תש''פ )עמ'  ]על חשבון בריאות בני ביתו[המצוי בקבוצת סיכון האם יעסוק בהצלה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/222_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/222_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_21_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_01_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_40_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_40_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_40_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_40_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/385_68_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_69_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_40_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_69_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_69_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_69_80.pdf
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לסכנה   עצמו  משמים    -מכניס  שהכל  ליד  וביטחון  מגורים  הנס,  על  לסמוך  דבר,  ממקום  ]בריחה 

ירחון שליט"א[     הרב ישראל מאיר וויל]  שכינה עם מחלה מדבקת, רפואה, מקח טעות , ביקור חולים[ 

 ( רנוהאוצר )מא(, תש"פ )עמ' 

הרב אלחנן  ]]התנדבות בארגוני הצלה בזמן מגיפת הקרונה[   לסייע לזולת    כדילספק סכנה    כניסה

 ( רסירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ' שליט"א[   פרינץ

 ( כטמנחת אשר, תש''פ )עמ'   אין להסתכן כדי לסייע לזולת במה שאין בו הצלה

 ( לה מנחת אשר, תש''פ )עמ'   ? האם מי שחושש שחלה צריך להיבדק

 תורה והוראה, תשע"ח  המטפל בזיהום מדבק, ונשמרתם מאד לנפשותיכם[  רופא] סיכון להצלת הזולת

]מגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר, אין סומכין על הנס, לעולם אל יעמוד מקום 'סכנה'  

אוביקטיבית או סוביקטיבית, ע"פ נתונים סטטיסטיים או דעת בני   -אדם במקום סכנה, "מקום סכנה"  

נוטלים סיכון   ונחום איש גמזו,   -אדם, אימתי  בן דוסא  ומתי "אין סומכין על הנס", מעשה רבי חנינא 

אם מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים, סכנה לצורך מניעת נזק מרבים, במקום סכנה  ה

גדרי   תפילה,  בזכות  תעשה,  ואל  בשב  על הנס  על הנס, לסמוך  מאד, האם מותר לצדיק לסמוך  רחוקה 

כך   ועל  לעשותם[  נוהגים  רבים  ]אנשים  רבים"  בהם  "דשו  כי  סכנה  בהם  שיש  מעשים  לעשות  ההיתר 

עולם"[  נא של  "מנהגו  שהם  ודברים  פרנסה  לצורך  הסתכנות  ה'",  ָתאִים  פְּ "שֹוֵמר  שס מר:     עולמות, 

 עולמות, שה

כניסה למצב סכנה   בשישים בדברים  ]חיאיסור  ביטול  ממש,  תורה  נשיקת ספר  אי  וב שמירת הגוף, 

 פניני אי"ש, תשע"ח   האסורים משום סכנה, עירוב בשר ודגים, אכילת בצל קלוף שעבר עליו לילה[

ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך"; "ַוֲהֵשֹבתֹו לֹו", הרואה חברו טובע בנהר או חיה ]"לֹא    סיכון עצמו להצלת הזולת

ֵחי ָאִחיָך ִעָמְך" "חייך קודמים לחיי חברך", האם   גוררתו או לסטים באים עליו  חייב להצילו, ומאידך "וְּ

הגר"ח   ]הנהגת  להסתכן  רשאי  האם  ודאית,  מסכנה  הזולת  להצלת  סכנה  לספק  להיכנס   חיוב  יש  

"סכנה" מ הגדרת  להסתכן,  שצריך  הסיכון  אחוז  מהו  החולירע[,  מגיפת  בשעת  מייזל  והגרא"ח  בריסק 

הדוחה שבת לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות, הסתכנות להצלת רבים או כלל ישראל, פנחס בהריגת  

 זמרי, השתתפות בניסויים רפואיים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת לחבלן 

איבר מגופו  בכריתת  איברים: האם מותר לאדם להסתכן  תרומת  נפשות,  מטעני חבלה להציל  בפירוק 

]בספק סכנה[, כדי להציל את חברו ]מסכנה ודאית[, והאם יש חיוב לעשות כן, האם דינו של רופא שונה 

מטופל,  מכל אדם אחר, ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה ה

עבור חולה שנשקפת  לחייו, האם חייב לוותר עליה  בידו של חולה שיש רק ספק סכנה  תרופה המצויה 

לחייו סכנה ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שנים הנמצאים בסכנה שווה, בשדה הקרב האם חייב  

ות כדי להביא חובש להסתכן להציל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנ

 עולמות, שיג   חללי ישראל הי"ד לקבורה[

הנס על  סומכין  כך[  אין  לא  משמע  שמהם  בש"ס  סוגיות  נח  ע  ]וביאור  לב(  )עמ'  תשע"ז  הפרשה,  יון 

 תירוצים 

האם האיסור לסמוך על , ]מדוע אסור לסמוך על נס שיתרחש לו במקום חשש סכנהאין סומכין על הנס 

, שמא אין עושין לו נס  ,עולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, לנס מהתורה או מדרבנן

בי חנינא בן דוסא שנתן עקבו על חורו ר  סכנתא חמירא מאיסורא,,  מנכין לו מזכיותיו  ,ואם עושין לו נס

האם מותר להסתכן ולסמוך  ,  אימתי נוטלים סיכון ומתי "אין סומכין על הנס",  של הערוד וסמך על הנס

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_69_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_69_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_41_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/360.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/305.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_08_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/313.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_77.pdf
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ההבדל בין רמת הסיכון שרשאי  , סכנה לצורך הצלת הרבים כדי שלא ינזקו, על הנס על מנת לקדש שמים

רבים של  נפש  לפיקוח  עצמו  על  ליטול  במקום  ,  היחיד  הנס  על  רחוקחשש  לסמוך  האם מאד  הסכנה   ,

הנסרשאי   על  לסמוך  תעשה,  צדיק  ואל  בשב  הנס  על  תפילה,  לסמוך  פרנסה,  בזכות  לצורך  , הסתכנות 

עולם" של  "מנהגו  שהם  ארבעים ,  דברים  בת  לאשה  יהודה  ,  נישואין  רבי  צוואת  פי  על  לסכנה  חשש 

האם מותר להתפלל לרפואתו, או שזו תפילה   -חולה המצטער ועל פי הרופאים אין סיכוי שיחיה , החסיד

, מסירות "קביעא היזיקא"שכיחה,  במקום שהסכנה  ,  על נס ]תפילה בשעת יציאת נשמה[ שלוחי מצוה

בעי[   דבר ט     ערב בנסלהחובה "למעט בנס",  ,  אין סומכין על הנס באזהרות התורה,  בימי עברה וזעםנפש  

 עולמות, שה

 

 זהירות בטיולים

 

 דברי אמת  ]הגר"ד יפה זצ"ל[]הליכה לים[  חמירא סכנתא מאיסורא    -ונשמרתם מאוד לנפשותיכם  

 ( סקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'  -

 דברי שי"ח, תשע"ח   ]הליכה לים[שמירת הגוף והנפש 

לנפשותיכם'  ' דאור]ונשמרתם  עשה  על  עובר  גופו  שומר  שאינו  אומרים  ימי  יש  לאו.  גם  וי"א  יתא, 

ויש מחלקים שבסכנה ודאית האיסור מדאור האיסור רק  יתא, ובסכנה רחוקה  ישהאיסור רק מדרבנן. 

חשש קרוב, אבל חשש רחוק מותר, ולכן מותר לנסוע לטיול שאינו בחזקת  בהאיסור נאמר רק  ן.  מדרבנ

נבהלים ומפחדים אינם  רוב בני אדם  , כאשר  סכנה, אף שכל הדרכים בחזקת סכנה. כי שומר פתאים ד'

לשתות כנצרך, לבוש  לא להיכנס למים עמוקים,  ,  טיול כהלכהה, חשיבות תכנון מראש,  סכנ  נחשבאין זה  

 עומק הפשט, תשע"ח   [מתאים

מסוכנים   הליכה  למסלולי  זהירות[יציאה  כללי  ה',  פתאים  שומר  רחוק,  חשש  או  קרוב    ]חשש 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מ( 

דברי שי"ח       דברי שי"ח, תשע"ד     כאיל תערוג, תשע"ד     שמעתתא עמיקתא, תשע"בזהירות בטיולים   

   שמעתתא עמיקתא, תשע"ו    עומקא דפרשה, תשע"ו    פניני דעת, תשע"ג     תשע"ה

 

 לא תחנם  נושא בפרשה:

 

 תורה והוראה, תשע"ה   )לא תחנם( ]ז, ב[  ]ארץ ישראל אינה למכירה[לא תחנם 

]איסור מתנת חינם לגוי, האם רק לעובד ע"ז, היתר לתת מתנה לשכנו או    במתנת חינם  -לא תחנם  

דיני נתינת טיפ,   נתינת חפץ הפקר במתנה, מכירו, גדרי ההיתר, מפרנסים עניי גויים מפני דרכי שלום, 

קבלת מתנה מגוי, לשבח מעשה אומנות או חכמת רפואה של גוי, לשבח מדינה ומנהגיה, התנהלות עם  

   מות, רכח עול )לא תחנם( ]ז, ב[ עובד זר בבית, היאך נהג אברהם בהחזירו למלך סדום את שלל המלחמה[

 עומקא דפרשה, תשע"ב 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/305.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/228.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/228.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/228.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_72.pdf
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]מכירת קרקע לגוי במסגרת מכירת חמץ, כשלגוי כבר יש קרקע אחרת      במכירת קרקע  -לא תחנם  

ם מותר לו למכור את  להחליף קרקע עם גוי בארץ ישראל,  מי שקנה את הקרקע מגוי הא  ,  ארץ ישראלב

     מעדני אשר, תשע"ג )לא תחנם( ]ז, ב[ הקרקע לגוי[

 ישיבת מיר, תשע"זלתת לגוי במתנה מאכל ללא כשרות טובה  

, איסור הסתכלות  ]לא תחנם"  "שככה לו בעולמוהאם מותר לומר לחברו שגוי זה נאה כדי לברך  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  )לא תחנם( ]ז, ב[   [ברשע

גוי  ו שכנו, דרכי שלום, להנאת ישראל,  ]מכירו אאיסור נתינת מתנת חינם לגוי   חוץ משבעת עממין, 

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לד( )לא תחנם( ]ז, ב[   שאינו עובד ע"ז, דאורייתא או דרבנן[

 מעדני אשר, תשע"ג     מאור השבת, תשע"ה  ]משלוח המתנות לעשיו[לא תחנם במתנה לגוי  

גוים   בעיר של  ומתקנים  שווקים,  לתקן תקנות  מטבע,  תיקן  בשכם[]יעקב  אשר,    מרחצאות,  מעדני 

 תשע"ג 

תכלית המתנה האסורה קירוב  ,  בשלבי הלימודשבת    תסעודל]אירוח  לא תחנם בגוי העומד להתגייר  

 שלמים מציון, תשע"ז [ לגוי

חינם   מתנת  נתינת  איסור  תחנם?  לא  מאיסור  נישמר  סיפור  -כיצד  סיכום  ]בשבחם    ואיסור 

 ( לאספקלריא, תשע"ט )עמ'   [הלכות

 וישמע משה, תשע"הלא תחנם בהשארת עודף כטיפ לנהג מונית  

 

 בהלכה  -ה'תשר' ]טיפ[ 

 

גוי   מונית  לנהג  טיפ  נתינת  תחנם[  הערה:  לא  תשע"ה ]תשר,  משה,  תשע"ה      וישמע  משה,  וישמע 

 )במכתבים( 

]פועל שלא נקצץ שכרו, האם 'טיפ' הוא שכר, האם נפסל לעדות?    -]'טיפ'[ למלצר  לא שילם תשר  

למי שייך 'טיפ', האם מלצר יכול לתבוע 'טיפ', התנה עם בעל השמחה לתת טיפ, לא נתן טיפהב שחייב  

לתת האם נפסל לעדות, עברה שלדעתו אינה עברה לא פוסלת אדם לעדות, פסול אדם לעברה ע"פ שני 

 בינת המשפט, תשע"ח  גם בהודאת פיו[עדים או 

 ז שלמים מציון, תשע"]טיפ לפועל גוי בתום העבודה, כחלק משכרו[   תשר

 

 מצוות תלמוד תורה  נושא בפרשה:

 

   נוה ההיכל, תשע"ד   )והודעתם לבניך ולבני בניך( ]ד, ט[ יש לו בן ונכד, עם מי עדיף שילמד תורה

 זרע ברך, תשע"ה  [א  ה,( ]אותםולמדתם  ) [ודברת בם ולא בדברים אחרים] תורהלימוד חיוב 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_40_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_40_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_45_75.pdf
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ואינם תולדה נפרדים  דברים  נחשב כ"אב", שני  והרב  "בן"  נקרא  ]ו,ז[   תלמיד     )ושננתם לבניך( 

   (סזאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

דני  מע   )ושננתם לבניך( ]ו,ז[  כיצד יתכן שלושה דורות של תלמידי חכמים שאח"כ אין המשכיות?

 אשר, תש"פ 

    )ושננתם לבניך( ]ו,ז[האם מתלמידים ניתן לקנות תורה יותר מאת הרבנים? 

]עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה או ככהן גדול, שבע מצוות ושאר התרי"ג, ספרי    לימוד תורה לגוי

במקום   דת,  בעניני  שאלות  על  לגוי  להשיב  פה,  שבעל  תורה  או  שבכתב  תורה  וכתובים,  סכנה,  נביאים 

לימוד לנכרי קטן, לימוד בבית ספר מעורב, מסירת שיעור  ה, לימוד א"ב עברי או שפה עברית,  בחשש איב

ברדיו, הרצאה במכללה נכרית בנושא תלמודי, כתיבת חוות דעת תורנית לגוי, מכירת סת"ם או משניות  

   שדממות, עול )ושננתם לבניך( ]ו, ז[  וגמרות לגוי, לימוד תורה ותפילות לגוי בהליך גיור[

פניני    ]הקשר בין' לא תרצח' ל'ושננתם לבניך' עפ"י הגר"א[כל מי שאינו מלמד בנו תורה כאילו הרגו  

 "ט אי"ש, תשע

קת  חלוחובה לייסד מוסדות לימוד ציבוריים.  החובת חינוך לתורה,  ]  חינוך לתורה: בין פרטי לציבורי

בין הורים לבין מוסדות הלימוד מקור החיוב להקים מערכת חינוך ציבורית, ,  האחריות לחינוך ילדים 

ד, ממוסד למוס תלמיד  האם מותר להעביר  ,  הגודל הראוי של כיתות לימוד  ,ומה הלכותיה של מערכת זו

גמלא[   בן  יהושע  רבי  תקנת  לעיר,  מחוץ  הסעות  עיר,  הגדרת  בנות,  חינוך  בנים,  והוראה,  חינוך  תורה 

 תשע"ט 

]פטור מנתינת צדקה, המהלך בגשם עם מטריה עבור חברו, הולך לצורך וה עוסק במצוה פטור מן המצ

הולך   ולהשתכר,  למצוה  תפילין  כותב  המצוה,  ולצורך  לעשות  לעצמו  שהולך  מדמה  מצוה,  ספק  עשות 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ז[ )בלכתך בדרך( ]ו,  מצוה, בודק עלי חסה מתולעים[

ותפלה לק"ש  מפסיק  אינו  לאחרים  במצוה[  המלמד  ז[  ]עוסק  ]ו,  לבניך(  אליעזר,  נועם    )ושננתם 

 תשע"ח 

א'   אותיות  הלכה  בש נחהאם   ב'המלמד  או  גמרא  מהמלמד  ז[  ?יותר  ]ו,  לבניך(  מעדני    )ושננתם 

 אשר, תשע"ח 

שמים  ינוא כשהמלמד   שב ,  ירא  עדיף  כללהאם  ילמד  לא  ז[?  ו  ]ו,  לבניך(  אשר,    )ושננתם  מעדני 

 תשע"ח 

בנו, לתלמוד תורה?   או  ב]מי קודם הוא  עם  את המצוה של ללמוד  קודם מדוע הקדימה התורה  ו 

 מעדני אשר, תשע"ח  )ושננתם לבניך( ]ו, ז[[ למצות לימודו

בעל משם  שמועה  כשאומרים  בקבר  דובבות  שפתיה  חבר  אשת  ]פולמוס[,     ה?האם  אספקלריא 

 תשע"ט )עמ' קמא( 

 אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קנ(   אומר דבר בשם עם הארץה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב ם מקיים בכך מצוות תלמוד תורה? הקורא משניות ללא הבנה הא

התורה ברכת  לברך  יכול  ואינו  לדבר  שיודע  הקטן  לבנו  תורה  ללמד  איסור  יש  ]תלמוד  ?  האם 

 מעדני אשר, תשע"ט )ושננתם לבניך( ]ו, ז[  תורה[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_80.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/344.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_16_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
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דבר תורה ל לומר  איסור  יש  ברכת התורהמי שכנראה לא בהאם  תורה[  ?ירך  )ושננתם    ]תלמוד 

 מעדני אשר, תשע"ט  לבניך( ]ו, ז[

ב עם  רשות  תורה  חבירון  למד  מצוה  ,ללא  לו  שחטף  זהובים  עשרה  לשלם לאב  חייב    ? האם 

 מעדני אשר, תשע"ט )ושננתם לבניך( ]ו, ז[  ]תלמוד תורה[

]תלמוד   ? האם קיים מצות ולמדתם את בניכם  לשמוע את ההקלטה,  מקליט שיעור ונותן לבנו

 מעדני אשר, תשע"ט  )ושננתם לבניך( ]ו, ז[תורה[ 

  [ במשנתו של הגראי''ל שטיינמן לכבוד חג השבועות]  בלימוד מצוות דרבנן  מצות תלמוד תורה

 )עמ' ע(  תשע"ט   ,אספקלריא  זצוק"ל

 

 הבדלת שלוש ערי המקלט   נושא בפרשה:

 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט ]'אז' יבדיל כמו 'אז' ישיר[ ה'שמחה' שבהבדלת ערי המקלט 

]ספק גואל הדם, חיוב נזיקין של גואל הדם עם פרץ דלת, עיר שרובה  נינים שונים בדיני עיר מקלט  ע

דאלים גבר, חיוב הצלת כהן גדול קודם להצלת אחר, גואל הדם בהצלת הרוצח כגון שנפלה רוצחים, כל  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]מא, ד( ]אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן) עליו מפולת[

]אין מעבירין על המצוות, כשלעיר הקרובה ילך ברגל המקלט הקרובה?  האם הגולה חייב לנוס לעיר

)לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת( ]ד,    אין מעבירין מול 'זריזין'[  ולרחוקה ירכב על סוס,

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  מב[

]ד, מב[גואל הדם שהרג בשוגג   בבלי דעת(  את רעהו  ירצח  אשר  רוצח  גניחובסקי,    )לנוס שמה  הגר"א 

 תשע"ז 

]גואל הדם לכתחילה או בדיעבד, חיוב גלות בהודאת עצמו, יצאת מעיר מקלט    רוצח בשגגה ודין גלות

לתביעת עונש לרוצח משום פיקוח נפש, משפט המלך, גואל הדם במי שאין לו יורשים להריגה בשוגג או  

 הגר"א עוזר שליט"א, תשע"ט   במזיד, בן נח שהרג ישראל בשוגג[

  )לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת( ]ד, מב[ מלך שרצח בשגגה האם נס לעיר מקלט?  

 מלאכת מחשבת, תשע"ז 

]גלות בזמן הזה, רופא שהמית  היה מעורב בתאונת דרכים האם יש ענין שיעבור לגור בעיר אחרת  

 מעדני אשר, תשע"ט  בשוגג[

 

 הבדלת שלוש ערי המקלט ע"י משה 

 

)אז יבדיל משה שלש ערים בעבר    הבדלת ערי המקלט ע"י משה, אע"פ שאינן קולטות מה גדרה 

 אורות הגבעה, תשע"ה   ]הירדן( ]ד, מא

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_34_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/248_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_45_75.pdf
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 (כאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]הפרשת ערי המקלט ע"י משה רבנו[ חצי שיעור במצוות

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' מח(-הפרשה המחכימהרדיפת המצוות 

ערי מקלט לעבר הירדןדוע הפריש  מ כולן[ ?  משה שלוש  עד הפרשת  קלטו  מלאכת   ]כשבפועל לא 

 שלמים מציון, תשע"ז    מחשבת, תשע"ו

רק   יקויים  המצוה  מעשה  כאשר  היום,  במצוה  לעסוק  כשמתחיל  מקדימין'  "זריזין  יש  האם 

כעונה, למחרת?   שומע  מדין  קצרה  בברכה  מחברו  יוצא  רבנו,  משה  ע"י  המקלט  ערי  שלוש  ]הבדלת 

קדושה[ קדיש או  ויענה  את שמיעתו לברכה  יפסיק  או קדושה  האם  קדיש  מים   ובאמצע הברכה שמע 

 זכים, תשע"ח 

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 תש"פ   אשיחה בחוקיך, תשע"ט   מוסרי הפרשה

 (קכדאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]ג, כט[ הלימודים מפרשת בעל פעור

)רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את    ]זכירת מעמד הר סיני[  איסור שכיחת מעמד הר סיני

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  הדברים האלה( ]ד, ט[

הלימוד שכיחת  מהלימוד,   איסור  דעת  להסיח  שלא  חזרות,  להלכה,  האיסור,  גדר  האיסור,  ]מקור 

ושמאל,  ימין  סנדל  החלפת  יחד,  מלבושים  ב'  לבישת  זיתים,  אכילת  הלימוד,  את  המשכחים  דברים 

 פניני אי"ש, תש"פ דברים המסוגלים לזיכרון, לימוד בבית הכנסת, הרגיל בשמן זית[ 

]אחר חתימת המשנה, חתימת התלמוד, כיום[ האם מהמשנה דוקא?    -השוכח דבר אחד ממשנתו  

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ 

 מעדני אשר, תש"פ כיצד הותר לרב זירא לצום כדי לשכוח תלמודו? 

]מאה ואחת בגימטריא, אינו דומה שונה פרקו, מלאך השכחה גדול ממלאך   ' ההבדל בין 'זכר' ל'שכח

 כלי יקר, תשע"ט    ן תשכח את הדברים האלה( ]ד, ט[)רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פהזכרון[ 

 היא שיחתי, תשע"ט   ( ]ד, כה[ובני בנים ונושנתם הארץ )כי תוליד בנים נצח ישראל לא ישקר 

)וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה'    ]יזכיר לו יום המיתה, ביטול הדינים[עתה להתגבר על היצר הרע  

   פניני האור החיים הקדוש, תשע"טהוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד( ]ד, ל[ 

ד,  ]  וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל( )  התורה  ספר  בשעת הגבהת  'וזאת התורה' אמירת  

   , תשע"דקב ונקי    תשע"ט     זרע ברך, תשע"ה [ מד

)בכל הדרך אשר צוה... תלכו, למען תחיון וטוב    ]גמילות חסדים, ביקור חולים, לווית המת[  עניני חסד

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט]ה, ו[  לכם והארכתם ימים( 

   פרי ביכורים, תשע"ט )אנכי ה' אלוקיך( ]ה, א[  הביאור הלכה[ ]ודיון בדברישש מצוות תמידיות 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/268_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/268_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/308_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_80_79_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/186_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/128_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/128_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/128_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_45_79.pdf
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 ]שינויים בין דברות ראשונות לשניות בענין שבת[  מפני מה נאמר במצוות שבת כאשר צוך ה' אלקיך 

 משנת מהר"ל, תשע"ט    (עאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט   מנוחת הרשעים בגיהנום בשבת

בדיבור אחד וזכור  דודי ת]ש  שמור  בלכה  אלקבץ  ר"ש  מה הקדים  מפני  בעשרת הדברות,  י הלשונות 

ישרא בני  על  ציווי  או  מהשי"ת  מתנה  קדושת שבת  רבים,  בל'  'שבתותי'  מה הם  לזכור,  שוני    ל,  שמור 

ו'בם'בתפילות שבת   'בה'  כלה    'בו'  מי שטרח בערב שבת, שבת  ביו"ט,  ומנחה שלא כמו  ערבית שחרית 

 והקב"ה חתן, קידושין בין כנסת ישראל לקב"ה, המחלל שבת כעובד ע"ז, סדר העבודה בתפילות שבת,

 עולמות, רמו)שמור את יום השבת לקדשו( ]ה, יב[  שבתות בראשית מתן תורה ולעתיד לבוא[שלוש ה

ניתן לקדש ולהבדיל על משקאות אחרים לבד ]חמר מדינה    -משקאות אחרים כתחליף ליין   האם 

ויסקי,  מיין כוסית  על  היום  בקידוש  לקדש  בשיעוקטנה    המנהג  כוס  על  יין ולא  של  מלא  בירה  ,  ר 

ז,  ומשקאות אחרים כתחליף בברכות על הכוס ניתן להשתמש במשקאות חמים למטרה  תורה     ו[האם 

 והוראה, תשע"ח 

]ערבות בקידוש דרבנן לדאורייתא, קידוש היום ברכת המצוות או  נידונים הלכתיים בקידוש לשבת  

   קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' ט(   -מנחת דבר הנהנין, לצאת ידי קידוש מבן י"ג, קידוש במקום סעודה[ 

בתפלה הפו]  קידוש  להלכה,  שיטות  והנפק"מ  הוזכרמדוע  סקים  מי   הלא  בתפלה,  מצרים  יציאת 

והגרעק החת"ס  מדאורייתא, שיטת  חובתם  ידי  אחרים  להוציא  יכול  אם  התורה,   "א[שהתפלל  מחמדי 

 תשע"ח 

]אודיתא, ידיר הנאה, יקנה לנוכרי, וכנ"ל במצא    ?פרתו נגנבה, כיצד יקיים שביתת בהמתו בשבת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  [יד, ה)לא תעשה כל מלאכה... ושורך וחמורך וכל בהמתך( ] חמץ בפסח[

בנו בשבת שביתת  על  מוזהר  מאיסורין[   אב  קטן  הפרשת  מחיוב  שונה  במה  להסביר  אופנים    ]ששה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  )אתה ובנך ובתך( ]ה, יד[

בשבת מצרים  יציאת  בב]  הזכרת  בקידושתפילה,  ללימוד  הבדלה,  התכנסות  ע"י  החירות  הזכרת   ,

 דפרשה, תשע"ג עומקא  )וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים( ]ה, טו[ תורה[

אביו דברי  יסתור  לימוד    לא  בלהט  ובנו  אב  ינהגו  כיצד  ואיסור הכרעתם,  אביו  דברי  סתירת  ]איסור 

ישראל שחלקו  בפניו, חכמי  גם שלא  או  אביו  בפני  בדברי חולין,  או  תורה  בדברי  תורה, האם האיסור 

כוח עסקי, כשהאב אינו חש יובספריהם על הוריהם, כיצד ינהג כשאביו עובד על דברי תורה, כיצד ינהג ב

  בנו   את  שהוכיח  אבבטוב אך מסרב לטיפול רפואי, להעיר לאב בעל תפילה או בעל קריאה על טעות,   

 עולמות, מב   )כבד את אביך ואת אמך( ]ה, טז[ , אי קיום צוואת האב לאחר מותו, סיכום הדינים[בטעות

הפסד   מגרימת  למונעו  כדי  אביו  אב,  ]ביזוי  לכיבוד  כדי  הוריו  נזק    מונעםלבזות  למנוע  מגירושין, 

 נוה ההיכל, תשע"ו   )כבד את אביך ואת אמך( ]ה, טז[  עתידי מהם או מעצמו[

]מדאורייתא או מדרבנן, בחיי הוריו או גם אח"כ, האם ההורים יכולים למחול על     כבוד אחיו הגדול

מורא מאחיו חיוב כבוד האח הגדול, באיזה אופן חייבים בכבודו בדיבור בקימה בקריאת שמו, מצוות  

ירת דברי האח הגדול, איסור ישיבה על  מקומו המיוחד, חיוב כבוד אחותו הגדולה, סת  איסור הגדול,  

 עולמות, קלג  )כבד את אביך ואת אמך( ]ה, טז[ חיוב כבוד האח הגדול ביותר או כל אח גדול ממנו[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/248_45_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/246.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/42.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/133.pdf
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]מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל, הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, בעניני כיבוד אב ואם  

ישראל[ גדולי  ועוד  זצ"ל  איש  זצ"ל, החזון  יפה  טז[  הגר"ד  ]ה,  אמך(  ואת  גיליונות,    )כבד את אביך  קובץ 

 עמ'(  28תשע"ח )עמ' פה( )

]להעיד עדות שלא מחייבת ממון את הצד השני, עד אחד שהעיד  איסור להעיד עדות שאינה קבילה  

זה   את  זה  המכחישים  עדים  שני  שבערוה,  בדבר  או  נפשות  בדיני  יחד[שקר  לעדות  פסולים  )לא   האם 

 נועם אליעזר, תש"פ תענה ברעך עד שוא( ]ה, יז[ 

השואל ס"ת לא   ,ניחא ליה לאיניש למיעבד מצווה בממוניה[  קיום מצוות בחפצי הזולת ללא רשותו

ישאילנו לאחר, המוצא תפילין רק אם 'שם' דמיהם מניחם, להתעטף בטלית או להניח תפילין של חברו 

, שימוש ארעי ושימוש קבוע, שימוש  הכ"נבבית הכנסת, שימוש בסידור או חומש המונח בתא חברו בבי 

ר לבקש  בנקל  כשניתן  לו,  מרשה  שאינו  צווח  כשחברו  לביתו,  נטילה  או  להחזיר  במקום  החיוב  שות, 

החפצים למצבם ומקומם הראשון, ניחא ליה לאיניש כשמדובר בקיום מצווה בהידור, כשהבעלים קטן, 

 חברו ללא  בסוכת  ישיבה , נטילת קרשים לסוכה ללא ידיעת חברו,  וקטנים נשיםתקיעה בשופר להוציא  

,  אחר שמן להשיבו  חנוכה רותנ להדלקת מןש נטילת, נטילת ד מינים, בחג הראשון, ובשאר הימים, רשות

 עולמות, שט  )ולא תגנוב( ]ה, יז[ [חבר מגילה שלאו  בס"ת קריאה , אבנט או  לבישת קיטל

האש ואל    לכבשן  עצמו  שיפיל  לאדם  נח,  הבא  לעולם חלק  לו  איןברבים    חברו  פני  המלבין]  הלבנת פנים

ה דרציחה,  אביזרייהו  ברבים,   חברו  פני    האם ,  להכלימו  חברו  אחר  הרודף   את  להרוג  מותר   אםילבין 

 בתביעה  פנים  הלבנת  גדרי,  הכלמה  למנוע  כדי  איסור  שיית, עפנים  הלבנת  למנוע  כדי  שבת  לחלל  מותר

 ולא   תורה  בדין  לתבוע  ההיתרומבקש לערוך חיפוש בכליו,    שגנב  בעובד  החושד  מעביד,  ממון  על  לחשוד

הם  פני  להלבנת  לחשוש כמה  בכדי  בצנעה  פנים  הלבנת ,  בפניהם  פנים  להלבין  שאסור  רבים""ם,   ,

 רשאי   האם  חברו  פני  הלביןש  כהןכיצד,    שטעה  קורא  בעל  תיקון,  בושה  עולמנ  שקר,  מאיסורא  לאפרושי

ה ולהכלימו,  לתור  מלהעלותו  לחדול  מותר  האם  רעה  לתרבות  יצא  שבנו  כהן,  כפיו  לשאת  לדוכן  לעלות

דב  חי,  שהוא  ליעקב  יוסף  הודיע  לא  עונשם[מדוע  בגודל  למוכיחיו  המלך  דוד  יז[   רי  ]ה,  תרצח(    )לא 

 עולמות, שסה

]מהו איסור לא תחמוד ומהו איסור לא תתאוה, כששילם דמי החפץ, כשהמוכר   לא תחמוד ולא תתאוה

ממון,   בדרישות  על חותנו  גדרי ההפצרה האסורה, חתן המכביד    דברים   חימודנתרצה לבסוף למכירה, 

פרוטה,  שכורים משווה  בפחות  המצווה,  לצורך  מהודרים  קדושה  תשמישי  חימוד  חומד    בחומד,  מגוי, 

או משרתו, מתאים להשתלה,    חכמת חברו  גנות החמדה בחז"ל  באבר  אחר,  ליתנו לאדם  בחומד חפץ 

נועם     מעיינות מהרצ"א, תשע"ו      עולמות, סו  )ולא תחמוד... ולא תתאוה( ]ה, יח[  והדרכים להימנע ממנה[

 אליעזר, תש"פ 

)ולא  רשות האם היא כמתנה[  ]איסור גזל, קידושין בחפץ כזה, נתינת  דבר שאין הבעלים מקפיד עליו  

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' לו(תחמוד( ]ה, יח[  

)קול גדול ולא יסף( ]ה, יט[  ו  לעולם אלא שאין המקבלים ראויים ל  פסקהקול של מתן תורה לא  

 משנת מהר"ל, תשע"ט 

שובו לכם לאהליכם, ואתה ) ]ביטול הבחירה של משה רבנו[ בחירת משה ונבואתו מזמן מעמד הר סיני

 נועם אליעזר, תשע"ח   כז[ה, ( ]פה עמוד עמדי

)לך אמור להם    ]איך ציוה ה' שישובו לאהליהם, הרי נאסרו בקרובות ובנדה[גר שנתגייר כקטן שנולד  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט שובו לכם לאהליכם( ]ה, כז[  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78_80.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/309.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/365.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_45_79.pdf
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)למען תירא את ה' אלוקיך לשמור את כל    ן בעצמך[י]אל תאמסייגים לשמירת המצוות גם בעת זקנה  

ב[   ]ו,  חייך(  ימי  כל  בנך  ובן  ובנך  אתה  אנוכי מצוך  ומצוותיו אשר  בינת החכמה על משך החכמה,  חוקותיו 

 תשע"ט 

)ושמעת ישראל ושמרת לעשות  תורה ומצוות    ארץ ישראל היא 'ארץ זבת חלב ודבש' אם ישמרו בה

בינת החכמה על  ]ו, ג[ לך ואשר תרבון מאוד כאשר דבר ה' אלוקי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש(   אשר יטב

 משך החכמה, תשע"ט 

 היא שיחתי, תשע"ט   [ז ( ]ו, ךשננתם לבניו)דוגמא אישית 

]ו, ח[וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך)  ד? מעור אח   להיותתפילין  כות  האם צרי נועם    ( 

 אליעזר, תשע"ח 

וקשרתם לאות על ידיך  )  המנהג במקומות רבים שרווקים לא מניחים תפילין של רבנו תם מקור  

 מעדני אשר, תש"פ  ( ]ו, ח[ והיו לטוטפות בין עיניך

של   תפילין  כמו  להכניסם  רשאי  הרבים האם  ברשות  תם  רבנו  של  תפילין  שמוצא בשבת  מי 

 שר, תש"פ מעדני א  ( ]ו, ח[ וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך) רש"י?

הנחה, הקשירה הכשר מצווה או מצווה נוספת, חיוב הקשירה בכל יום ]קשירה,  מצוות תפילין של יד  

(  וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך)  לדעת רבינו אליהו ורבנו תם, 'וקשרתם' לשיטת רבנו תם[

 המצוות בפרשה, תשע"ט  ]ו, ח[

 היא שיחתי, תשע"ט  ( ]ו, ח[ וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך) לב  -מוח 

)ובתים מלאים כל טוב( ]ו, יא[    ]איסור חדש לא הותר[היתר מאכלות אסורים בשנות כיבוש וחילוק  

 יח תירוצים עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' מב(

 נועם אליעזר, תשע"ח   )ובתים מלאים כל טוב( ]ו, יא[  נתינת איסור למי שאינו נזהר באכילת איסורים

ו,  ]  ואכלת ושבעת( ...ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת)  ?אבר מן החי לאנשי המלחמההאם הותר  

 מגישי מנחה, תשע"ד [יא

]מלחמת מצוה או רשות, בשעת רעב או בלעדיו, בשלל גוים או גם בממון ישראל,  "היתר "כתלי דחזירי

פניני מנחת    ]ו, יא[)ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת... ואכלת ושבעת(    לאנשי הצבא או לכלל הציבור[

 חינוך, תשע"ו 

עיון  )את ה' אלוקיך תירא, ברש"י( ]ו, יג[    ]האם ראוי להטריח לזכותם במצווה[  עמידה בפני תלמיד חכם

 יח תירוצים  הפרשה, תשע"ד )עמ' לו(

מדוע פירש שמעון העמסוני בפסוק "את ה' אלוקיך תירא" ולא קודם לכן בפסוק "ואהבת את  

 מחמדי התורה, תשע"ח     מחמדי התורה, תשע"ה)את ה' אלוקיך תירא( ]ו, יג[   ה' אלוקיך"?

תעשה, המזכיר שם שמים לבטלה   איסור שבועה בשמות המיוחדים ואל  בשב  על חרם הקהל  ]עבר 

 נועם אליעזר, תש"פ)את ה' אלוקיך תירא( ]ו, יג[ האם נפסל לעדות[ 

]הנהגת לפני משורת הדין, גנות עמידה דווקנית על זכויותיו, שכן    'ועשית הישר והטוב בעיני השם'

 ( מטאספקלריא, תשע"ט )עמ'  טוב[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_80_79_4.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_80.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
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 ( פזאספקלריא, תשע"ט )עמ' ]ו, יח[  )ועשית הישר והטוב(  השלום -עשיית הישר והטוב 

והטוב" רשות  -  עשיית "הישר  או  מדרבנן,  השבת   [חובה  או  מדאוריתא,  להשתדל לעשות פשרה, 

גדרי   משורת הדין',  'לפנים  גדרי  מצד הדין,  כשאין חיוב  וטעינה  מצד הדין, פריקה  אבידה כשאין חיוב 

טובים', האם כופין על דברים אלו, מצווה בעלמא או חוב ממוני של הזולת, האם היא  'למען תלך בדרך  

מצווה כללית, או מצווה פרטית בכל דין,  בזקן ואינה לפי כבודו, בעשיר ועני, ביורש, באשת איש, האם  

בכספ משורת הדין  לפנים  לנהוג  ציבורי  מותר למוסד  'אדם חשוב', האם  על  'ציבור',  על  כזה  י חל חיוב 

 אורות הגבעה, תשע"ה     תורה והוראה, תשע"ד   עולמות, קסו )ועשית הישר והטוב( ]ו, יח[ ציבור?[

]הרחקת ד' אמות מע"ז, מעבר בעיר שיש    כניסה למקום עבודה זרה, כנסיות מסגדים ובתי תיפלה

בה ע"ז או בתחומה, דרך מיוחדת לע"ז, דין ע"ז בזמנינו, במקום פיקוח נפש, במקום הפסד ממון, כניסה 

בית ע"ז ללא צלמים, כניסה להתרשם   בטקס אשכבה במקום איבה,לכנסיה לגביית חובות, השתתפות  

 כנסיה  לחצר  כניסה מיצירות אומנות, קלפי בחירות בבית ע"ז, קביעת בית כנסת במקום ששימש לע"ז,  

תפילה  נוף  על  להשקיף למסגד,  כניסה  לע"ז,  השייך  במגרש  ילדים  משחקי  הוותיקן,  למדינת  כניסה   ,

קונסרבטיבים, במערת המכפלה, שכירת חדר   באולם של  בחתונה  מקונסרבטיבים, השתתפות  לתפילה 

 עולמות, רפו  )מזבחותם תיתוצו( ]ז, ה[ רפורמים[

 היא שיחתי, תשע"ט  ]ו, יח[ )ועשית הישר והטוב( בין השורות 

 

 :מענייני דיומא

 

 אבלות על ירושלים וזכר לחורבן

 

 הכותל המערבי -הרואה את מקום המקדש 

 

המערבי   בכותל  ותפילה  בהליכה  והלכות  הכותל, פסקים  ראיית  סגולת  בכותל,  התפילה  ]מעלת 

הכותל,   אבני  את  לנשק  הכותל,  באבני  לגעת  הכותל,   לאבני  להתקרב  הכותל,  אבני  בין  ידיים  הכנסת 

נר בין האבנים, עשן משחיר את האבנים,  הישענות על הכותל בנפילת אפים, הנאה מצל הכותל,   הנחת 

אבלות המקדש )עמ'    -בנתיבות ההלכה     ל שליט"א[ אבן מאבני הכותל שנפרדה ממקומה[ ]הגר"א נבנצ

 תקט"ו( 

המקדש מקום  על  בקריעה  והלכות  מקום    פסקים  את  כשרואה  בחורבנה,  ירושלים  את  ]הרואה 

על   לקרוע  צריך  הארץ,  ערי  שאר  תושב  החדשה,  ירושלים  תושב  ירושלים,  תושב  שוב,  יקרע  המקדש 

ראייה במשקפת מחייבת קריעה, האם קורעים   ירושלים בזמן הזה גם כאשר יש ישוב יהודי בירושלים,  

המקדש, אבל הוא חלק מירושלים החרבה, ואם לא  על ראיית הכותל, אין זה בכלל הקריעה על מקום  

קריעה בערב  קריעה במוצאי שבת,  קרע כשראה את ירושלים צריך לקרוע כשרואה את הכותל המערבי, 

פסח אחר חצות, בכל ערב שבת וערב יום טוב המנהג שלא לקרוע אחר חצות, האם נכון לכוון את הדבר  

נשים בקריעה, מעיקר הדין   ו בשבת, להיפטר מקריעה,  שיבוא לכותל המערבי בערב שבת אחר חצות, א
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צריך לקרוע גם את החולצה וגם את הבגד העליון, אך יכול לפשוט את הבגד העליון לפני הקריעה ואז  

האם קורעים מעיל חורפי או מעיל גשם, האם מותר לקרוע בבגד שקרע בו כבר,  יקרע רק את החולצה,  

שיעור   הקודם  מהקרע  הקריעה  כדי  ירחיק  בגד  לשאול  אפשר  האם  להיפטר,  בגד  לשאול  אצבעות,  ג‘ 

]הגר"א  ביד[  לקרוע  וממשיכים  בכלי,  מעט  לקרוע  מתחילים  שמאל,  בצד  קורעים  מהקריעה,  להיפטר 

 ש )עמ' תקט"ו( אבלות המקד -בנתיבות ההלכה   נבנצל שליט"א[

וזכר לחורבן   באי  קריעה בכותל  נהג המונית  את  עיוור  בלפני  מכשיל  כי  מונית  על  אוטובוס  ]להעדיף 

שלשלת   או  המשוחרר  הכותל  הבית,  להר  העולים  אנשים  לראות  ממילא,  לשם  נוסע  אוטובוס  קריעה, 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קנד(  הכתלים החסרים, היה בכותל בחול המועד ולא קרע[

והלכות   הוריו    -פסקים  של  כשהבגדים  המקדש  מקום  על  אין קריעה  מקפיד  הבגד  ]כשבעלי 

אבלות    -בנתיבות ההלכה  לקרוע, בגד שעובר מאח לאח האם הוא בבעלות האב[ ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[  

 המקדש )עמ' תמ"ז(    

]מי שלא ראה את הכותל שלושים יום חייב לקרוע, הפקרת או הקניית בגדיו, קריעת  פסקים והלכות  

, חנוכה וראש חודש, שבת, חתן וכלה בשבע סודר, קריעת ציצית, יום טוב, חוה"מ, ערב שבת אחר חצות

המקדש,  ראיית  אביו,  של  ובגדיו  אביו  שולחן  על  הסמוך  גדול  בן  קטנים,  חינוך  לקרוע,  שכח  ברכות, 

זצ"ל[ בנתיבות    החלפת הבגד הקרוע, סומא, הטסת טיסן לא מאויש מעל הרב הבית[ ]הגרי"ש אלישיב 

 אבלות המקדש )עמ' תנ"ט(  -ההלכה 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו  זצ"למשיעוריו של הגר"נ קרליץ   -הלכות קריעה על מקום המקדש 

 בדרכו אמונה, תש"עקריעה בראיית הכותל בחורבנו ]באישור הגר"ח קנייבסקי שליט"א[ 

הבית להר  כניסה  ואיסור  ירושלים  על  יהודה]  קריעה  ערי  על  המקדש  ,קריעה  מקום  זמני    ,על 

 עין יצחק, תשע"ח  [איסור כניסה להר הביתבשבת ובמועד, עיור האם צריך לקרוע,  ,הקריעה

על מקום המקדש   מקום המקדש  הלכות קריעה  ראה  יגיע,  עדיף שלא  קורע  קטן, לא  חינוך  ]נשים, 

מקנה ובפורים,  בחוה"מ  סומא    בשבת,  חיוב  קריעה,  מחיוב  להפטר  להחזיר  ע"מ  במתנה  לאחר  בגדו 

אבלות המקדש )עמ'    -בנתיבות ההלכה     בקריעה, בן הסמוך על שולחן אביו ]הגר"ח קנייבסקי שליט"א[

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כ(      תצ"ז(

המערבי   והכותל  קריעה  לחורבן,  זכר  שליט"א[הלכות  נבנצאל  ונחמה,     ]הגר"א  גלות  הפרשה  עיון 

 ( 141תשע"ז )עמ' 

לחורבן?   זכר  מעשיית  פטור  האם  מחלונו  החורבן  את  ורואה  בירושלים  בחידוד,  הגר  האיחוד 

 תשע"ד

המקדש   ומקום  ירושלים  על  המקדש  ]החיוקריעה  ומקום  ירושלים  בראיית  בגדיו  את  לקרוע  ב 

ז ן", ישו"חורבמה הוא  בחורבנן.   יושבים  איחוד  לאחר  ר,  ב יהודי הנתון תחת שלטון  ויהודים  ירושלים, 

ל המקום בו חש,  האם בזמנינו צריך לקרוע על חורבן ירושלים ועל חורבן בית המקד  -ואף שולטים בה  

הקריעה המקום  ,חיוב  בחורבנה  היכן  ירושלים  ראיית  על  בקריעה  מתחייבים  בו  מקום ,  "צופים"  שם 

זה ]פסק   זמן  בין צופים לירושלים, ואם כך מהו שיעור  מסוים, או שיעור זמן כעין שיעור זמן ההליכה 

הקריעה  -ההלכה   חיוב  חל  שבו  המדוייק  המקום  ה,  מהו  דווקא    -"ירושלים"    יאמה  אף  העתיקה  או 

עליהם    -המסגד או רצפת העזרה או הכותל המערבי    -החדשה, חומותיה או בתיה, ו"מקום המקדש"  

לקרו ואמו  ע,  מחוייבים  אביו  מיתת  על  הקריעה  לדיני  בהשוואה  והמקדש  ירושלים  על  קריעה   –דיני 

לקרוע"מ,  והנפ נוהגים  אינם  ירושלים  לתושבי  ראוי  האם  שיחזיוהקנ,  מנת  על  לאחר  בגדיו  כדי ת  ר 
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הקריעה מן  בקריעה,  להיפטר  וקטנים  נשים  מיוחדים,  חיוב  בזמנים  קריעה  על  חיוב  קריעה  מקום , 

 עולמות, תסא [  המקדש כשקודם לכן ראה את המקום דרך האינטרנט

 יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז  -הלכה יומית   קריעה על ירושלים ומקום המקדש

אבלות המקדש ]הגר"נ    -  בנתיבות ההלכה]ראיית בית המקדש בחורבנו, מנהגי אבלות[   ראיית החורבן  

 קסטנר שליט"א[ )עמ' תר"ו(    

    דברי הלכה, תשע"ו  ]ירושלים, כותל מערבי, ראה ולא קרע, היה בשבת[דין הרואה את מקום המקדש 

 אבלות המקדש )עמ' תקל"ג(   -בנתיבות ההלכה    מים חיים, תשע"ד   מאור השבת, תשע"ג

 מאור השבת, תשע"ה   כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

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

   קל(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )קכה -קובץ קו ההלכה [ חובת הקריעה למשפחה הנוסעת לכותל

בשבת[דין הרואה את מקום המקדש    קרע, היה  ולא  ראה  מערבי,  כותל  מאור השבת,      ]ירושלים, 

 תשע"ג 

אבלות המקדש )עמ'    -בנתיבות ההלכה    ]ערי יהודה, עיר מקלט מערי הלויים[קריעה על העיר חברון   

 כ"ג( 

וירושלים   המקדש  מקום  ראיית  על  מתחיל קריעה  מהיכן  המקדש,  מקום  וירושלים,  יהודה  ]ערי 

בגדיו להיפטר מקריעה, לא ראה   החיוב, סומא, איזה בגד צריך לקרוע, הקנאת בגדיו לאחרים או הפקרת

אלו בדרך כלל[    על המקילין בדינים  זכות  לימוד  ויו“ט,  בערב שבת  קריעה  יום,  מקום המקדש שלשים 

שליט"א[   לאנגער  ההלכה  ]הגר"מ  עה(  -בנתיבות  )עמ'  המקדש  שבת       אבלות  ליל  הגרב"מ    -שיעורי 

 זילברברג, תשע"ח 

הכותל   מול  עיניו  לעצום  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  שהנהגת  ליל  זילברברג,    -בת  שיעורי  הגרב"מ 

 תשע"ח 

והחורבן   ירושלים  בעניני  והוראות  רב הנהגות  זצ"ל[  מעשה  יודלביץ   -בנתיבות ההלכה  ]הגרש"א 

 אבלות המקדש )עמ'  שס( 

 כלי יקר, תשע"ט קדושת הכותל המערבי כיום  

 דש )עמ'  שכד( אבלות המק -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א קוטלר זצ"ל[ מעלת אבלות המקדש 

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

   קל( -"עיון ההלכה", תשע"ח  )קכה -קובץ קו ההלכה [  חובת הקריעה למשפחה הנוסעת לכותל

]הגר"ש חיוב קריעה במקרים שונים וטעמם, טעם הקריעה על ראיית מקום המקדש בחורבנו  

 אבלות המקדש )עמ'  קד(  -בנתיבות ההלכה רבינוביץ שליט"א[ 

 אספקלריה )ו(, תשע"ט 'מגנומטרים' בכניסה לכותל המערבי בשבת   

]כשזמנו מצוצמם ויכול להתפלל על חברו היהודי נכרי המגיע לכותל ומבקש מיהודי שיתפלל עבורו  

 או עבור הנוכרי, לא תחנם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, מצוות 'ואהבת' מול מצוות 'קידוש ה'[

 דרישה וחקירה, תש"פ 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/259_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_44_80_0.pdf
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דינם?   מה  הכותל,  אבני  בין  צדקה  שטרות  הניח  עשיר  בית  יהודי  לבנין  להקדישו  כיון  ]האם 

זוזים להשליכם לים המלח,   כיון לצדקה, המקדיש בזמן הזה, לפדות את הכסף בארבע  המקדש, האם 

 דרישה וחקירה, תש"פ  להעביר את הממון לעניים[

דינה?   מה  הבית,  הרב  בחפירות  שנמצאה  השקל'  'מחצית  הזה מטבע  בזמן  הקדש  של  ]מטבע 

להשליכה לים המלח, למנוע מעילה בהקדש, מעות בהר הבית בזמן המשנה חולין בכל השנה, האם יש 

 דרישה וחקירה, תש"פ לחשוש שהמעות היו מתוך בית המקדש, רוב[ 

 

 הלכות "זכר לחורבן"  

 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כג( הנהגת "זכר לחורבן" בכל ימות השנה   

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )לא עמ'( הלכות 'זכר לחורבן'  

אספקלריא,     ( דנחמתא'  מאמר ל'שבת נחמו' ו'שבעא )האם עושים "זכר לחורבן" או "זכר למקדש"?  

 ( טתשע"ט )עמ' 

]זכר חורבן, איסור מלאכה בתשעה ?  האם מותר לקלף את הסיד של האמה על אמה בתשעה באב

   וישמע משה, תשע"טבאב, אחר חצות[  

זכר לחורבן   חז"ל  ותקנות  כוס  לקחים מחורבן בית המקדש  או שבירת  ראש חתן  על  מקלה  ]אפר 

 ותתענג בדשן, תש"פ תחת החופה[ 

]בכל חדר, בפתח הבית, כניסה שהיא בית שער, מקום האמה, טעם השיור בפתח, אמה  זכירת החורבן  

קרליץ   ]הגר"נ  האמה[  במקום  ציור  לקלוף,  צריך  האם  נסתר,  ההלכה    [זצ"לבמקום  אבלות    -בנתיבות 

 המקדש )עמ' תפ"ט( 

החורבן  זכ ניכר  ירת  כשאין  הפתח,  נגד  החדרים,  בשאר  האמה,  שיעור  השיור,  מקום  שייר,  ולא  ]סד 

בנתיבות ההלכה    השיור, מעל הדלת בחוץ, כשיש חלון בקיר, שבירת צלחת בתנאים[ ]הגרי"י פישר זצ"ל[

 לות המקדש )עמ' תס"ד( אב -

באב? כן בתשעה  לעשות  האם רשאי  לחורבן"  כ"זכר  בסיד  לקלוף  ורוצה  בית  דעת    קנה  ]הסח 

  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א )עמ' טו(  מאבלות, מלאכה בתשעה באב[ 

]שיעור האמה, מקום האמה, מוסתר ע"י ארון, כשא"א כנגד הפתח, שכר בית בלא שיור  זכירת החורבן  

בנתיבות    ם[ ]אדמו"ר מאונגואר זצ"ל[אמה, אולמות ובתי מלון, ישיבות ותלמודי תורה, חנויות ומחסני

 אבלות המקדש )עמ' תס"ז(  -ההלכה 

החורבן   האבלות[זכירת  שיעור  מהאבלות,  חלק  הזכרון  וזיכרון,  ההלכה     ]אבלות  אבלות    -בנתיבות 

 המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תר"ד(    

)עמ'  אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[    -בנתיבות ההלכה     ]ריק, בצבע שחור[שיור אמה על אמה  

 תר"י(    

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_44_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_44_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/240_78_78_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/323_37_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_28_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_28_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_27_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_27_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_27_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_27_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
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  -בנתיבות ההלכה     ]מישראל, מגוי, בית שנבנה קודם החורבן[חיוב אמה על אמה בקונה ובשוכר בית  

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרי"ב(    

]שיור אמה על אמה בדירה שכורה, כשהמשכיר מקפיד, במקום מוסתר,  תליית תמונה  פסקים והלכות  

לבנות,  סמינר  כנגד הפתח,  מקום השיור, מיקום השיור  כיסוי  לפני  האפר  להניח  ומנהג הגון  על האפר 

 אבלות המקדש )עמ' תנ"ו(  -בנתיבות ההלכה חנות ומחסן[ ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[ 

אבלות המקדש ]הגר"נ    -בנתיבות ההלכה     ]בכניסה, במקום מוסתר[מקום שיור האמה 'זכר לחורבן'  

 קסטנר שליט"א[ )עמ' תרט"ו(    

ש לחורבן'  מקום  'זכר  האמה  שמשייר[יור  בפה  אמירה  כנסת,  בית  חדרים,  כמה  בנתיבות     ]כשיש 

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרי"ז(     -ההלכה 

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תר"ח(      -בנתיבות ההלכה שבועת "אם אשכחך ירושלים" 

 ת המקדש )עמ' תקנ"ט( אבלו -בנתיבות ההלכה ]הגר"נ רוטנברג שליט"א[ זכר לחורבן  

לתלות ציור בתוך  ]שיור אמה על אמה, האם צריך לקלף עד סוף הטיח,פסקים והלכות "זכר לחורבן" 

כ לקלף את האמה או שצריך לשייר בזמן הסיוד, בפנימיה של "האמה, האם אפשר לסייד כל הבית ואח

, בסעודה האם  'על נהרות בבל'במשרד או חנות, תיקון חצות על חשבון לימוד, אמירת   ישיבה, במחסן,  

צריך לחסר מעט מהתבשילים או לשייר מקום פנוי בסעודה בזמן הזה, גם בסעודת מצוה צריך לשייר,  

לא אשה,  בתכשיטי  לחורבן  צלחת    זכר  שבירת  לחורבן,  זכר  משום  וזהב  כסף  של  תכשיטיה  כל  תלבש 

האם עדיף כלי   האם יש ענין לשבור כלי בזמן שמסכימים להשתדך,  'תנאים'ב‘תנאים' מי שאינו עושה  

לשום   המקרא  יתקיים  המקדש  חתן, שכשיבנה  לראש  אפר  חרס,  כלי  דווקא  לשבור  צריך  האם  שבור, 

ציון   אפר'לאבלי  תחת  ועת'פאר  החתן  ,  מניח  החורבן  בזמן  ההינומא, ’ה  מניח  מתי  פאר,  תחת    אפר 

תזמורת, חרם  בחתונה  מותר  בחופה, האם  כוס  ברכות הקידושין, שבירת  לפני  יניח  ספרד  בני  ולמנהג 

ובכל  ברכות  ובשבע  בתנאים  גם  מוקלטים,  זמר  כלי  בחתונה  להשמיע  החדשה,  בירושלים  ירושלים, 

אבלות    -בנתיבות ההלכה     ש בתזמורת[ ]הגר"א נבנצל שליט"א[הקשור לשמחת חתן וכלה אין להשתמ

 המקדש )עמ' תקט"ו( 

לחורבן   חובה  זכר  ידי  יוצאים  האם  נהגו,  שלא  מה  על  זכות  לימוד  הפתח,  כנגד  אמה  על  אמה  ]שיור 

בציורים על החורבן, תמונת כותל המערבי, הנכנס לבית לא חדש, כשבעה"ב מקפיד  בצביעה בצבע שחור,  

שלא ישיירו, קבלן הבונה למכירה, בשעת הבנייה והסיוד או מציאות הזיכרון, מקום השיור, כשאי אפשר  

נגד הפתח, הסתרת המקום ע"י תמונה, השיעור, בריבוע דווקא או גם מלבן, במקום אחד בדירה או בכל  

עולמות,   מחסנים, בתי כנסת, מבנים ציבוריים, לשייר מנה בסוף הסעודה, שיור בתכשיטי הנשים[   חדר,  

 פניני אי''ש, תשע"ז    עומק הפשט, תשע"ז   האיחוד בחידוד, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ד  רסו

 דברי שי"ח, תשע"ז פסקי הלכות בענין זכר לחורבן  

]לא להמעיט משמחתו, אלא לתת בו שאיפות רוחניות גבוהות שיגיע הנחת אפר מקלה בראש החתן  

המ כעת[לשמחת  כבר  בשמחתה  ורואה  זוכה  ולכן  וירושלים,  זצ"ל[  קדש  קאפלמאן  בנתיבות    ]הגרי"ד 

 אבלות המקדש )עמ'  קנו(  -ההלכה 

]אצל חתנים וכלות, השחרת אמה על אמה בביתו, בדירה שכורה, החסרת תבשיל עשיית זכר לחורבן  

   עומקא דפרשה, תשע"טבסעודה מצד הדין וכיום, להעלות את ירושלים על ראש השמחה[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_26_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_33_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_31_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_31_78_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/266.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/266.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_123_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_78_79.pdf
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באירוסין   צלחות שנטרפו לשבירה  כשר, ]מניעגמ"ח  כלי לא  בהשהיית  תקלה  תשחית, חשש  בל  ת 

בו עברה[    כ'זכר לחורבן' ולא כלי העומד לזריקה, הנהגה של מצוה בכלי שנעברה  שבירת כלי באירוסין 

 בלות המקדש )עמ'  קא( א  -בנתיבות ההלכה ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[  

 

 ניגון וכלי שיר 

 

איסור שירת פסוקים והמסתעף, איסור שירת פסוקים  א.  ]שירה בזמן החורבן    -קונטרס איך נשיר  

לקב"ה, לשבח  המשתה,  בבית  ושלא  המשתה  חצאי   בבית  שירת  וברכו,  קדושה  קדיש,  שבע"פ,  תורה 

שינוי סדר התיבות בפסוק, שמיעת שירת פסוקים מאחרים, מטייפ, בסעודות מצוה וחתונות,  פסוקים,

ושיר   היחוד  שיר  קלטות,  קניית  הפסוק,  משירת  להתענג  כוונתו  כשאין  רפואה,  לצורך  הלימוד,  לצורך 

והאמונה'.   'האדרת  בכך,  ב.הכבוד,  ורגיל  ביותר  מתענג  הזה,  בזמן  זמרא  ו'מתענג  איסור  'רגיל'   גדר 

המשתה' 'בית  ג. ביותר',  המשתה,  .  ימי  שבעת  וכלה,  חתן  לשמחת  זמר  כלי  וכלה,  חתן  מנהג   שמחת 

זו, בתקנה  המזרח  עדות  בני  מנהג  בחתונות,  זמר  בכלי  לנגן  שלא  חתונה   ירושלים  העורכים  אורחים 

 וה.בירושלים, ירושלים החדשה, כלי הנגינה האסורים, סעודות 'תנאים' ושבע ברכות, שאר סעודות מצ

סעודות מצוה, כלי זמר, גדר סעודת מצוה, סעודת שבת ויו"ט, חנוכה, ל"ג בעומר, ראש חודש, סעודת    ד.

שבע ברכות, 'שלום זכר', 'ברית יצחק', סעודת  נישואין, סעודת 'תנאים', סעודה בשבת שקודם הנישואין,

כשמתחיל בנו ללמוד תורה, ברית מילה, סעודת שלישי למילה, סעודה לכבוד נתינת שם לבת, פדיון הבן,  

יום הולדת שבעים, סיום מסכת, סעודה שת"ח שרוי בה, סעודה לפרסם   יום הולדת,  ובת מצוה, בר מצוה

דינר    סעודת הכנסת ס"ת, סעודה שעושה בגמר קיום מצוה, סעודת חנוכת הבית, הנס, סעודת מרעים, 

מוסד, שי  ה.סעודת הבראה.    לכבוד  זמרה,  באיסור  שונים  מוזיקה  רה עניינים  עצבות,  ולמנוע  לרפואה 

לנשים וקטנים, ניגונים ללא מילים, שמיעת מוזיקה מ'טייפ', ניגונים שקטים, סיפורים המלווים בנגינה, 

ונגינה    בשעת העבודה, צלצול בטלפון או בשעון מעורר, בשעת נהיגה ברכב, לימוד תורה בנעימה. שירה 

ונגינה בימי בין המצרים. דברים שבכתב אי אתה רשאי    שירה בימי ספירת העומר. שירה בפה ]ווקאלית[

לאומרם על פה. כל פסוק דלא פסקי' משה אנן לא פסקינן ליה. שירת הלויים בביהמ"ק. איסור מילוי פיו 

קונטרס    שחוק. דעת הרי"ף וסיעתו דלא התירו זמרה לשמחת חתן וכלה. חכם אחד מתיר ואחד אוסר[

 איך נשיר, תשע"ח )ק"פ עמ'( 

 מושגי יסוד, תמוז תשע"ז עמ'(  99]שמיעת כלי זמר בבין המצרים ובכל השנה[ ) קונטרס מאור יעקב 

 קלט( אבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה    ]הגר"א זנגר שליט"א[ איסור ניגון בפה ובכלי שיר 

 (אבלות המקדש )עמ'  נו -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ע אויערבאך שליט"א[ניגון ושמיעת כלי זמר 

 אבלות המקדש )עמ' כ"ד( -בנתיבות ההלכה ]הגר"ד שפרבר זצ"ל[   ?האם מותר לגדל תוכים שרים

 הצפיה לגאולה והבנין ,החורבן

 

]כמות הוצאת חול גס בשבת הנצרכת לערבוב בסיד  שיעור איסור מלאכות שבת בזמננו אחר החורבן  

הנפק"מ   לחורבן,  ירמיהו לזכר  דברי  לפי  שבת  הוצאת  בדין  החורבן  את  שהזכירו  הטעם  כיום,  לדינא 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
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http://beinenu.com/alonim
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_77.1.pdf
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  -בנתיבות ההלכה  שהחורבן היה גם על עוון הוצאת מרשות לרשות וחילול שבת[ ]הגר"י זיכרמן שליט"א[

 ( אבלות המקדש )עמ'  סא

]על מה אנו מתאבלים, העדר הנבואה בישראל, הליכה אל הנביאים וקבלת  נחפשה דרכינו ונחקורה  

מוסרם, דרך חיים תוכחת מוסר, חיי עולם נטע בתוכינו, 'נביאיך' חזו לך שוא ותפל, ניסים וגילוי שכינה  

רות לדעת את  ע"י הנביאים, הסתר פנים בחורבן, אובדן השופטים והמלכים, חורבן המקדש העדר האפש 

ה', ושכנתי בתוך בני ישראל, מורא מקדש, נעבדך ביראה וכשנים קדמוניות, פיזור כנסת ישראל, ריבוי  

   תורת אביגדור, תש"פהמחלוקות, חנופה לגוים[ 

]'החרבתי', 'שרפתי', 'הגליתי', כוח דור שאינו נבנה בימיו, תענית י"ז בתמוז  שלוש דמעות הללו למה?  

 וידבר משה, תש"פ  כלימה[ -חרפה, תשעה באב  -

זוכה ורואה בשמחתה כבר מעתה, בית המקדש מקור החכמה   ]רצפת העזרה, המתאבל על ירושלים 

 וידבר משה, תש"פ   בזכות לימוד התורה, בפיך ובלבבך לעשותו שמירה מיוחדת על הלב ועל הפה[

]מחיצה של ברזל קריאת אייכה, כפטיש יפוצץ סלע שבירת המחיצה, הבל פה שיש יונתי בחגוי הסלע  

 וידבר משה, תש"פ    אבובו של משה, האזינו השמים[ -בו חטא, אי זה ספר כריתות אמכם, קול ערב 

 פנינים, תשע"ט שועל יוצא מבית קודשי הקודשים 

בו   הלכו  שירה    -שועלים  בפרק  השועל  שירת  והדגים[על  השועל  גל  ]משל  גיליונות, -עינינו  אוסף 

 תשע"ט )עמ' נט( 

הארץ   אבדה  מה  על  ושורשיהן  גלותנו  סיבות  תחילה  -עיקר  בתורה  בירכו  כהן   שלא  הגר"ד 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יד( -שליט"א

-אמרות דעת ]הגר"י אייכנשטיין שליט"א[  'האבילות היא על שאין היום מציאות של שכינה בתוכינו'

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יח( 

ציון אבלו" והעדר ביהמ"ק  -ת"  דרכי  עמוק לחסרון  כל    ביטוי  ותפקידו של  ]תפקידה של ה'דרך', 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ו(  -ממעיין החיים ]הגר"ח וואלקין שליט"א[ אחד בעולם[

]הגדרת קידוש ה', במי שנהרג מחמת יהדותו בשואה, 'עברי' ואלוקי ה'עברים' ששת מיליון הקדושים  

מול 'עובר עבירה', עם קדוש לשון הקודש וארץ הקודש, הבדלה בין קודש לחול, שנאת האומות לישראל[ 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ק( -ר"ג בקינרוט שליט"אהג

נשמע   ברמה  ובכיתה    -קול  יכולה  רחל  לגלות,  היוצאת  הבית  עקרת  הדרך,  אם  על  רחל  ]קבורת 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' עג( להתפלל עבור כלל ישראל הנפוצים בגלות, השריית השכינה בקבר רחל[ 

בשבילי נברא  -]הבריאה בזכות היחידההתחשבות בזולת    -אין השכינה שורה אלא מתוך אחדות  

בזכות הציבור, לתאוה    -בזכות הציבור, ויחן כנגד ההר, השריית השכינה בבית המקדש-העולם, התורה

אוצר הפרשה  -ארחות חייםעומד להנשא[  יבקש נפרד, אחדות לא שייכת בנפרד, עצת הגר"מ חדש לבחור ה

 )עמ' כד(

במועדי השנה הגר"נ רוטמן    התבוננותאבלות החורבן דורשת הכנה    -והיו עיני ליבי שם כל הימים  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לח( -שליט"א

ראשון   בית  חורבן  על  בימינו  התעניות  טוב[  מהות  כיום  ימים  באותם  שני  בית  בזמן  נהגו  ]וכיצד 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קיד( 
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 עטרת תפארת, תשע"ט ת חורבן הבית  לחיות א

אבלות המקדש   -בנתיבות ההלכה ]הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל[ אבלות החורבן  -עובדות הליכות והנהגות 

 (    )עמ'  שסז

 אבלות המקדש )עמ'  שסט(   -בנתיבות ההלכה  ]הגרי"י פישר זצ"ל[אבלות החורבן  -עובדות והנהגות 

בנתיבות  ]הכותל המערבי אינו מקום ריקוד ושמחה[ אבלות החורבן במשנתו של הגר"ש וולבה זצ"ל 

 אבלות המקדש )עמ'  שע(  -ההלכה 

 אבלות המקדש )עמ'  שעו(  -בנתיבות ההלכה  ]הגרי"צ דינר זצ"ל[עובדות והליכות חורבן ירושלים 

 משנת מהר"ל, תשע"ח הגלות הוכחה על הגאולה  

 סברי מרנן, תשע"ח ]הגר"ד כהן שליט"א[   ]סיום דברי הרמב"ם בהלכות תעניות[והאמת והשלום אהבו 

אבלות המקדש    -בנתיבות ההלכה  ]הגרי"ז סולובייציק זצ"ל[    עובדות הליכות והנהגות בעניני החורבן

 )עמ'  שכח( 

]סיבות החורבן, העדר והערב נא, מעלין עליו כאילו הוא החריבו    כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו

   מנחת אשר, תשע"ח )עמ' ט( שנאת חינם, פסילת הזולת כאפיקורס[

 קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' יז(   -גאון יעקב  ]אבלות חדשה[כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו 

זצ"ל[  עובדות הליכות והנהגות בעניני החורבן   ות המקדש  אבל  -בנתיבות ההלכה  ]הגרי"י קנייבסקי 

 )עמ'  שלב( 

 דרכי החיזוק, תשע"ד     רוממות, תשע"ו    פרי ביכורים, תשע"וחובת האבלות על חורבן ירושלים   

 פנינים, תשע"ט  ]ביאור הגר"א ועוד[ענוותנותו של זכריה בן אבקולס 

]שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה, אבלות החורבן היא רוחנית גודל החיוב להתאבל על החורבן 

      אבלות המקדש )עמ'  קעט(  -בנתיבות ההלכה  ולא גשמית[ ]הגר"ש ברעוודה זצ"ל[

]עקיבא ניחמתנו, עוון שפיכות דמים, ההבדל בין קרבן העולה לרצון לבין שחוטי  חורבן הבית והגלות  

לעול יצחק  את  עלה  היה  אברהם  לו  רוצח,  שנחשב  קרבן  חוץ  אובדן,  ולא  'כפרה'  היא  פנחס  קנאות  ה, 

      אבלות המקדש )עמ'  קצז(  -בנתיבות ההלכה העולה לרצון[  ]הגרב"ד פוברסקי שליט"א[ 

 נר יששכר, תשע"ב הסתר הפנים שבחורבן, והארת הפנים בתוך ההסתר  

 שיחות הגר"א  דסלר, תשע"וכתוצאה מחוסר האבילות על החורבן   -ה'ריחוק' הגדול שלנו 

   מעדני אשר, תשע"ד מדוע החריב הקב"ה את בית המקדש, בניגוד לאיסור סתירת בית כנסת?   

 תשע"ו

ו'לב', להתאבל על ירושלים צריך להיות בעל תורה ולא    התבוננות בחורבן הבית ]לירושלים יש 'קול' 

אבלות המקדש )עמ'     -בנתיבות ההלכה  רק בסיפורי החורבן אלא בחושן משפט[ ]הגר"ד פוברסקי זצ"ל[  

 שס"ה(

    אבלות המקדש )עמ' תקצ"ה(   -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ע נוביק זצ"ל[ותיקונם סיבות החורבן 

   אבלות המקדש )עמ' תקפ"ג(   -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ד פוברסקי זצ"ל[לקחי אבלות בין המצרים 
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    אבלות המקדש )עמ' תקפ"ו( -לכה בנתיבות הה]הגאון רבי נתן מאיר וואכפפויגל זצ"ל[ שביבי אור 

 אבלות המקדש )עמ' תקצ"ב(    -בנתיבות ההלכה  ]הגאון רבי ישראל אליהו וינטרויב זצ"ל[שביבים 

בב"א העתידה  ובגאולה  והגלות  החורבן  בסוגיות  והעמקה  עיון  רבותינו    פרקי  דברי  ]בעקבות 

 אאדה עד חוג שמים  עמ'( 115המהר"ל הרמח"ל והגר"א, הרב ח. שלמה לינצנר[ )

 דרכי החיזוק, תשע"ד     רוממות, תשע"ו    פרי ביכורים, תשע"וחובת האבלות על חורבן ירושלים   

 רץ כצבי, תשע"ז  ]חודש אב[משמעות כפולה  -חורבן ונחמה 

   אבלות המקדש )עמ' תק"צ(  -בנתיבות ההלכה   ]הגר"ח קמיל זצ"ל[הנחמה בכפלים 

 תשע"ה נר יששכר, בחיבור חיי העולם הזה לעולם הרוחני     -החורבן והבנין 

 אבלות המקדש )עמ' ת"ג(  -בנתיבות ההלכה עובדות הליכות והנהגות מרבותינו זצ"ל  

 אבלות המקדש )עמ' שמ"ח(  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ד בהר"ן זצ"ל[עובדות הליכות והנהגות 

 לות המקדש )עמ' של"ח( אב -בנתיבות ההלכה  ]הגר"י הורוביץ זצ"ל[ עובדות הליכות והנהגות

 אבלות המקדש )עמ' שד"ם(  -בנתיבות ההלכה  ]הגרב"צ פלמן זצ"ל[ עובדות הליכות והנהגות

 תשע"ז   נר יששכר, תשע"ד היסח הדעת מהמעלה הרוחנית  -בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי 

]הגורמת בימינו להמשך החורבן, הדרך למנוע שנאת חינם חיזוק האמונה, תורה עם שנאת  שנאת חינם  

  מחזקת המידות הרעות, עברה מכבה מצוה ואינה מכבה תורה, אהבת הבריות בטבע נשמת ישראל[חינם 

 תשע"ח   דרכי החיזוק , תשע"ז
לכוף את  -ה'    אדם ובהמה תושיעהזולת,    התמודדות עם פגיעה]תיקון שנאת חינם    -אהבה ושנאה  

עומקא  [  איסור שנאה בלב  את אחיך בלבבך,  לא תשנא  ,שנאת בעל עבירה  ,שנאת חינם  מה נקרא  יצרו,

 דפרשא, תשע"ט 

ממנו, אהובי השם   אהבה לפחותים  ישראל,  אהבת  מצוות  ושנאת חינם,  בעניני אהבת ישראל  ]ליקוט 

מכון אסיפת אהבה יתירה ללומדי תורה, התבוננויות לאהבת ישראל, איסור 'לא תשנא', הקנאה והשנאה[ 

 זקנים, תש"פ 

גמילות חסד בזמן בית המקדש השני חינם?  איך יכול להיות שעשו    הרי היה ביניהם שנאת 

 מעדני אשר, תשע"ט 

]קדושת ירושלים כקדושת המקדש שלא בטלה בחורבן[ מקדש וירושלים    -מקדש מלך עיר מלוכה  

 אבלות המקדש )עמ' ת"ו(  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א שלזינגר שליט"א[

 כט תגובות  אספקלריא, תשע"ט )עמ' קסט( ההבדל בין 'ציון' ל'ירושלים' 

 היא שיחתי, תשע"ט ובא לציון גואל   

 אבלות המקדש )עמ' רכח( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א אריאלי שליט"א[דברו על לב ירושלים 

 אבלות המקדש )עמ' כב(   -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ח ואלקין שליט"א[ניחמתנו עקיבא ניחמתנו  עקיבא
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/489_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/489_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_24_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_78_79_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
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בנתיבות ]מת שאין לו אבלים[ ]הגרי"ב ז'ולטי זצ"ל[  קבלת תנחומין אצל רבן גמליאל על טבי עבדו  

 ( אבלות המקדש )עמ' ל -ההלכה 

ירחון האוצר )ל(,     ]אבלות על ירושלים בעבר וכיום, צפיה לישועה, עבודת הכלל והפרט[חורבן וגאולה  

 תשע"ט )עמ' טו( 

 היא שיחתי, תשע"ט תשעה באב בזמנינו  

 

 ציפיה לישועה 

 

שבת   למוצאי  אבן שתיה'  הנקראת  'ארץ  שבת[  פיוט  למוצאי  גאולה  סטל  ]פיוט  ישראל  יעקב  הרב 

 סגולה, תש"פ )יד(-שליט"א

הגלות בתקופת  הצער  ועבודת  המשיח  לביאת  לביאתו]  הציפייה  הציפייה  וחובת  המשיח  , ביאת 

הציפייהה מצוות  לקיום  ישראל,  דרך  וגאולת  גלות  ענין  החורבן ,  הבנת  על  הצער  התעוררות  עבודת 

 אשרי המחכה, תש"פ )מהדורה שניה, קיח עמ'(  [והגלות

 יאיר נזרו, תש"פ ]מה היה במקדש ומה חסרנו[ החיוב לצפות לגאולה 

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' ו( -חשבתי דרכי  כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו

יתפרסם בפתע פתאום, אין להתעסק  ]התורה היא נחמתינו, המשיח  מצפים אנו ובטוחים בגאולתינו  

 עטרת תפארת, תש"פ  בסימני גאולה[

ורואה בשמחתה   זוכה  על ירושלים  גאולה כל המתאבל  ארצכם שממה,  והיתה  ה'לוז',  ]קיום עצם 

 וידבר משה, תש"פ   אמנה אבדו[העתיד חיזוק בלימוד התורה, אנשי 

יראה שלם, בזכות מידת אהרן, אחדות ישראל, תרה   -]ירושלים  שלח אורך ואמתך    -גאולה העתידה  

 וידבר משה, תש"פ  ומעשים טובים[

לישועה "ציפית  הציווי  וכן  האמונה  עיקרי  כל  כלולים  אלקיך"  ה'  ע"פ    "ב"אנכי  דרכי,  חשבתי 

 אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ה(  -הגר"מ שפירא זצ"ל 

המשנה   בזכות  אלא  נגאלים  ישראל  לגאולה אין  רמז  נסכים  פרשת  יששכר,  שבט  נגד  נרננה  ]לכו 

 וידבר משה, תש"פ  לימוד התורה[ -העתידה, שירה לעתיד לבוא, קיום הבית וחורבנו 

 דברי אמת, תשע"ח  ציפית לישועה? 

 תשע"ז    המצוות בפרשה, תשע"וציפיה למשיח 

 פניני חשוקי חמד, תש"פ האם ינהג יום טוב שני של גלויות בימות המשיח? 

לישועה   הצפיה  לישועה,  לישועההצפיה  היא    מה]חיוב  לצפות  שחייבים  לכך  אדם  ,  המקור  של  דינו 

,  האם אנו מצפים לישועה כראוי,  ההבדל בינו לבין אדם העובר על עבירות שונות,  שאינו מצפה לישועה

 תורה והוראה, תש"פ [ שכרו ומעלתו של המצפה לישועה
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חשבתי דרכי במשנתו    "החורבן שייך רק במוצאי שבת וההליכה לקראת שבת היא ה"ציפית לישועה

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יא( -"לשל הגר"מ שפירא זצ

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' טו(  -אמרות דעת  הנהגת הייחוד והנהגת המשפט -מצמיח קרן ישועה' '

]ציון היא דורש אין לה, אף על פי שיתמהמה, לישועתך קיויתי ה', הרצון וההשתוקקות  הצפיה לישועה 

ביציאת מצרים, מצוות ישוב ארץ ישראל, הקושי ברכישת דירה בארץ ישראל, העוזבים את ארץ ישראל, 

 ברכת יוסף, תש"פ כל מי שזוכה לדור בארץ ישראל, חלק לעולם הבא[ 

 משכיל לדוד, תשע"ח הציפיה לגאולה הנלמדת מפרשת קרבן התמיד   

 אמרי עזר, תשע"ח קונטרס גלות וגאולה  

]מהרה יבנה בית  הנודר שלא ישתה יין ביום הגאולה, האם אסור בשתיית יין בכל ימות השנה?  

   פניני חשוקי חמד, תש"פ המקדש[

 משנתה של תורה, תשע"ט משיח יושב בשער רומי    -הגאולה העתידה 

 הרב ברוך רוזנבלום, תש"ע  ]הסבר הפיוט "חד גדיא"[ מלכות אדום כהכנה לביאת המשיח 

קול התורה חבלי משיח   דוד,  בית  מלכות  על  תפילה  משיח,  בחבלי  ושמחה, הצער  בכי  וגאולה,  ]גלות 

   עומקא דפרשה, תש"פ בזמן הגלות[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' נט( פנינים יקרים על קץ הימין ועל העתיד לבוא 

 מגישי מנחה, תשע"ז האם מלך המשיח צריך משיחה? 

]ברכת הגומל, שחלק מכבודו לבשר ודם, שחלק מכבודו   הברכות על מלך המשיח שיתגלה במהרה 

ליראיו, שהחיינו, מחיה המתים, ברוך חכם הרזים, משנה הבריות, ברוך שפטרנו, ברוך שחלק מחכמתו  

     עולמות, רלט   דברי שי"ח, תשע"ח  ליראיו[ 

 עומקא דפרשה, תשע"ו כיבוש ארץ ישראל ע"י מלך המשיח 

 ד "אשר, תשע מעדניהכהן?  אהרן ולא המלך דוד יברך לבוא לעתיד הגאולה בסעודת מדוע

 

 המקדשבנין בית 

 

הרב יעקב ישראל    ]סיני תבור כרמל שניר לבנון מוריה[  על כמה הרים יבנה בית המקדש העתידי?

 סגולה, תש"פ )טו( -סטל שליט"א

חורבן בית המקדש בפרהסיא, מסורה מסוגיית הגמרא נראה שהאבלות על  ]החורבן ולימוד התורה   

יהי רצון שיבנה בית המקדש ותן חלקנו .  לתלמידי החכמים החשובים בלבד, וצריך ביאור בטעם הדבר

ּתֹוָרה"  "  בתורתך ֵאין  ַבּגֹוִים  ָשֶריָה  וְּ ָכּה  חלקנו   -ַמלְּ "ותן  הבקשה  של  מקומה  בביאור  הגר"א  דברי 

המקדש במהרה בימינו" • אין אנו מקבלים שום דבר חדש   בתורתך" בתוך התפילה "יהי רצון שיבנה בית

המרכז הרוחני   -   מקדש.  בתורה כמו בזמן בית המקדש אלא מה שאנו מוצאים כתוב בספרי הראשונים

מרכזיותו של בית המקדש כמרכז התורה והחכמה, ובביטולו חסרנו זאת • ִכי ִמִצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה   שנחרב

ִמירּושָ  ַבר השם  •  ּודְּ המקדש  ָלִים  על חורבן בית  בפרהסיא  בלבד  -אבלות  טעם המנהג שלא   לחשובים 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/298_78_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/242_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/154_16_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_59_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_44_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_12_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_42_43_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/239_1.pdf
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ביאור דעתו של רבי זכריה בן אבקולס    עקירת התורה וחורבן בית המקדשם.  אומרים תיקון חצות ברבי

ביאור עצת בבא בן בוטא להורדוס, לבנות את    תיקון לחטא רצח החכמים  -בנין בית המקדש     .וטעותו

אין בכוח האמוראים לחלוק על תורת התנאים שנלמדה בזמן  כתיקון לחטא רצח החכמים.    בית המקדש

 עולמות, תקו [  הטעם שאין דנים דיני נפשות לאחר חורבן בית המקדש שבית המקדש היה קיים

 אשכול יוסף, תש"פ   נין בית המקדשהקשר בין תפילה על התורה ועל ב

 נר יששכר, תשע"ה בחיבור חיי העולם הזה לעולם הרוחני     -החורבן והבנין 

הדורות     בכל  ישראל  השתוקקות  בזכות  בשמים  נבנה  אש  של  השלישי  המקדש  שבילי  בית 

 פנחס, תשע"ה 

]ירד מן השמים, בנין אבנים בנין של אש, דין מחיצות[ ]הגרי"ד סאלאוויציק  בית המקדש העתיד ב"ב  

 אבלות המקדש )עמ' כ"ו(   -בנתיבות ההלכה  זצ"ל[

 אבלות המקדש )עמ' כ"ו(  -בנתיבות ההלכה ]כ"ק ה"פני מנחם" זצ"ל[  מהרה יבנה

רחב   המפרשים  עביאור  ורבותינו  חז"ל  פי  על  מדות  מסכת  המקדש  בית  תבנית  בית  ]ל  ובניית 

 היכל ידיד, )עמ' שס([ זרא, נחמיה חגי, זכריה, מלאכיהמקדש השני, חלקים מתוך דברי הימים, ע

המקדש   בית  מרשות  קדושת  ממונית  בעלות  רק  מפקיע  מלחמה  כיבוש  האם  וחללוה,  פריצים  ]באו 

 ( אבלות המקדש )עמ' כ"ט  -בנתיבות ההלכה   זצ"ל[הקדש או גם את קדושת המקום[ ]הגרי"ש אלישיב 

 ע"ח( אבלות המקדש )עמ' ת  -בנתיבות ההלכה   החורבן והצפיה לגאולה

]עומק הצפיה לבנין בית המקדש, מעלת שמירת השבת, ימי  בניית העתיד על גבי העבר   -תשעה באב  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מא(  בין המצרים והימים הנוראים[

ויבקעו עליו שחריך, לומר בכוונה:   ]אשרי מחכה ויגיע, ראה עלות אורך,אסירי התקוה    -אסירי ציון  

בתורתך,   חלקנו  ותן  בימינו,  במהרה  המקדש  בית  שיבנה  מלפניך...  רצון  כימי  יהי  ביראה  נעבדך  ושם 

חצות[ תיקון  כאמירת  יום,  בכל  בבל'  נהרות  'על  אמירת  קדמוניות.  וכשנים  ההלכה     עולם   -בנתיבות 

 אבלות המקדש )עמ' א'( 

המקדש   בית  ומשמעותו[דלתות  ניקנור  לדלתות  שליט"א[]הג  ]נס  פיינשטיין  ההלכה    ר"ח    -בנתיבות 

 אבלות המקדש )עמ' רכז( 

 -בנתיבות ההלכה  ]במקום מסויים, מתי נתחייבו בבניין בית המקדש, בזמן הזה[   בניין בית המקדש  

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תר"כ(    

כ אתי עשה דבניה ודחי ל"ת ]לאו דשבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, דאל"בנין בית המקדש בשבת  

 (147עיון הפרשה, גלות ונחמה, תשע"ז )עמ' כ"ח תירוצים[   -דשבת, אע"ג דלא הוי בעידניה 

 [, תשע"ט )עמ' מח( 202יתד המאיר] -ירחון תורני   קדושת המקדש וכליו בזמנינו 

]החיוב על כל יחיד או על הציבור, יבנה בידי אדם או ירד בנוי,  בנין בית המקדש וקרבנות בזמן הזה  

מיקום   המזבח,  מיקום  מתים,  טמאי  בא"י,  ישראל  רוב  אחישנה,  או  בעיתה  בלילה,  נכרים,  ע"י  בניה 

כהונה,   בגדי  התכלת  חסרון  מיוחסים,  כהנים  יהיו  העזרות,  טכנולוגייםהאם  המקדש,   אמצעים  בבית 

 תשע"ט   אוצרות אורייתא, תשע"ז  [אש בגפרור, ברזי מיםחשמל , חימום בחורף, הצתת 
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בהם והטפול  המקדש  בתי  את  שהחריבו  יצר  היצרים  בוטל  של    ]מדוע  ולא  זרה  עבודה  של  הרע 

ניתן לבטל את יצר השנאה, רבי עקיבא למדנו להפוך את שנאת תלמיד החכמיפ לואהבת  שנאה, האם 

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' עו(  -הגרמ"ד נויגרשל שליט"א לרעך כמוך[ 

 

 תשעה באב אחר חצות  

 

]מדוע הותרו חלק מהדברים בתשעה באב אחר    הדברים המותרים והאסורים מחצות תשעה באב 

שבת לצרכי  חצות  אחר  בו  לעסוק  הותר  חמישי  ביום  באב  תשעה  שכשחל  הדעות  דין  חצות,  יש  האם   ,

 נוה ההיכל, תש"פ מקצת היום ככולו בתשעה באב, אבילות ואנינות בתשעה באב[ 

ודיניו רגיל,   עשירי באב  יום  או הוא  בין המצרים,  או  בו,  כשבוע שחל  או  כתשעת הימים  דינו  ]האם 

שבת,  בערב  החל  עשירי  שהחיינו,  ברכת  היום,  חצות  ואחר  היום  חצות  עד  וכיבוס,  רחיצה  תספורת 

 (   פחמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ' ]הרב יאיר מינקוס שליט"א[  במוצאי תשעה באב שנדחה[שהחיינו 

 מבית לוי, תש"פ  תשעה באב שחל ביום חמישי

באב  תשעה  במוצאי  מיד  הגאולה  לקירוב  מעשית  הכנעה   קבלה  עירובין,  תיקן  המלך  ]שלמה 

חכמים, , מסכת שכולה דרבנן והסכמה לקבל עולם של לקראת מלכות דוד בתחילת לימוד מסכת עירובין

 אז נדברו, תש"פ  [ראש השנה הבאה אין תקיעת שופר ביום א' מפני תקנת חכמים 

]סעודה ראשונה בערב תשעה באב, מנהג נשים בעבר לרחוץ בתשעה באב אחר    מנהגים "זכר לגואל"

למנצח, מנהגים אחר חצות היום, קרא עלי מועד, שלא לכתוב מגילת איכה על קלף,  חצות, אי אמירת  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' סג(    ( צזאספקלריא, תש"פ )עמ'  השארת ספרי הקינות בבית הכנסת[

 

 שבת נחמו

 

עמי   נחמו  ובפורענות  -נחמו  בנחמה  נכפלו המילים  את ]  מפני מה  כשראה  גרם לר"ע לחייך  מה 

שיעורי הרב  )נחמו נחמו עמי(  [החורבן, מפני מה פוסקים מקצת הלכות אבלות בתשעה באב כבר בצהריים

 רוזנבלום, תשס"ט 

באר הפרשה, תשע"ט )עמ'  הנחמה בזה שאנו עמו והוא אלוקינו    -נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם  

 א( 

 שואלין ודורשין, תש"פ  תוספת תפילה לימוד והנהגה טובה[]מידה כנגד מידה, נחמה בכפלים 

אספקלריא,     ( דנחמתא'  מאמר ל'שבת נחמו' ו'שבעא )האם עושים "זכר לחורבן" או "זכר למקדש"?  

 ( טתשע"ט )עמ' 

http://beinenu.com
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המקדש בבית  שהיו  ניסים[  הניסים  במעשה  מצוות  קיום  ניסים,  ממעשה  אורייתא,    ]הנאה  אוצרות 

 תשע"ט   תשע"ח    תשע"ז

 היא שיחתי, תשע"ט לאחר החורבן   

   משנת מהר"ל, תשע"ח ]קריאת שמע בכל לשון[ביאור המהר"ל לפיוט לשבת נחמו 

 משנת מהר"ל, תשע"ח   'נחמה בכפליים' לפי דברי המהר"ל

 באר הפרשה, תשע"ז )עמ' א(   הנחמה בכך שאנו עמך ואתה אלוקינו -שבת נחמו 

]מעשה ברבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא, שראו שועל יוצא מבית   שבת נחמו

ויש לבאר פשר המעשה ומדוע צחק רבי עקיבאקדשי הקדשים, והיו בוכים   בשעה ,  ורבי עקיבא צוחק, 

והדברים תמוהים, שהרי אמרו חז"ל שפני הכרובים ,  זה בזה  םשנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים מעורי

מקום" של  רצונו  עושים  "שישראל  בשעה  רק  אחיו  אל  איש  בציריה, ,  היו  אשה  כמו  ועריה  ציון  "אלי 

על שק  חגורת  נעוריה"  וכבתולה  אולם ,  בעל  באב,  בתשעה  במנחה  היה  המקדש  בית  הוצת  שבו  הזמן 

דווקא בזמן זה הקילו חז"ל במנהגי האבלות, ומתעטפים בטלית ותפילין,  ב' משמעויות ללשון "נחמה": 

המקדש בית  חורבן  לאחר  ה"נחמה"  משמעות  מבוארת  זה  ולפי  חרטה.  ]ב[  תקוה.  והפחת  עידוד    , ]א[ 

של   מקומה  כחלק קביעת  לקבורה[  ביתר  הרוגי  שנתנו  לאחר  ביבנה  ]שתקנוה  והמטיב"  "הטוב  ברכת 

 ס, תשע"ד שבילי פנח   עולמות, קיד   מההודאה שבברכת המזון[

 

 ט"ו באב 

 

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

באב   המיוחדות    -ט"ו  שאולים, וסגולותיו  לבן  בבגדי  ישראל  בנות  יצאו  מדוע  השידוכים,  ]סגולת 

שיעורי )ואתחנן אל ה' בעת ההיא( ]ג, כג[   תפילות, מדוע יצחק הינו עיקר הגאולה[ 515התפלל משה ממתי 

 הרב רוזנבלום, תשע"ה 

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

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

 עומקא דפרשה, תשע"ז ט"ו באב והקשר לבנין בית המקדש, המחולות בכרמים[ 

 תש"פ    אשיחה בחוקיך, תשע"ט   עניני שידוכין בהלכה

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

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

 

 חידודי הלכה 

 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב( -חידות הגר"ד לנדו שליט"אי"ז פרפראות לחכמה  

 משנתה של תורה, תשע"ט )עמ' יט(   ]י"א שאלות הלכתיות לחידוד[אביעה חידתי 

 דפי עיון תשע"ט י"ט שאלות מעניינות לדיון בימי בין הזמנים 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' קטו( -מחשבה אחת של תורהלבין הזמנים  ל"א שאלות בענינים שונים

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

 דפי עיון, תשע"ז חידודי חושן משפט לימי הנופש  

 

 הנהגת בין הזמנים 

 

]ימים המקשרים בין זמן קיץ ואלול, וימים המחברים בין אבלות החורבן  אין מציאות של בין הזמנים  

 ט עטרת תפארת, תשע"  לנחמה[

, תפילה ראויה, שמירת העינים, כיבוד אב ואם, זהירות מסכנות, קביעות הלימוד]תכנית לבין הזמנים  

ניצול הזמן[    סוג הלימוד, הודאה לשעבר, חשבון הנפש,  בין הזמנים,  תורה, תשע"ט  תכנון  משנתה של 

 )עמ' ו(

לא לעבור בטיול  ל ד' אמות בארץ ישראל, ד' אמות חדשות, להקיף כיכר,  ]מעציוני דרך לבין הזמנים  

בשטח פרטי, האוכל בשוק דומה לכלב, צילום גרמי השמים או זריחה במצדה, כניסה לשמורת טבע דרך  

בעמידה,  שמו"ע  תפילת  במלון,  ארעי  תפילה  במקום  שבע  מעין  ברכה  דמלכותא,  דינא  צדדית,  כניסה 

תתגדדו, נטילת ידים בכוס חד פעמית, טבילת ידים במי ים ובמי נהרות וברכתם,  מנהגי תפילה שונים לא

כשמאוחר[  מנחה  כובע,  עם  או  בציבור  תפילה  גבוהים,  הרים  על  ברכה  טבולה,  שאינה  מכוס     שתיה 

 ' יא( משנתה של תורה, תשע"ט )עמ

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

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

     ( מויליונות, תשע"ח )עמ' קובץ ג - דובב שפתים   צ"לזבין הזמנים של הגרמי"ל ליפקוביץ  

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

     (נגגיליונות, תשע"ח )עמ' 

 "ט בית מדרש ישיבת מיר, תשע  הכנה לימי ה'זמן' הבא -ימי בין הזמנים 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_319_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_343_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_344_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/266_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/266_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/266_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_45_79.pdf
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 שינויים

 

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

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' קיב( -הגר"י פליסקין שליט"אחיובי או שלילי?  -בין הזמנים 

אוסף  -פניני זאת ליעקב  ]בריחת יעקב מלבן לבית המדרש[המלחמה ביצר הרע במנוסה לבית המדרש  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כו(-הגר"ש גלאי שליט"א  בארה של תורה, תשע"ט  גיליונות, תשע"ט )עמ' יא(

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

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

 )עמ' כב( 

 תשע"ו   מגדולי הדורלבין הזמנים אוסף עלונים 

, נופש לאבל תוך  להשתכר תמורת עבודה באיסורי הנאה  -  בתי מלון]  פסקי הלכה בענייני בין הזמנים

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

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

רכיבת נשים על , הנאה שלא כדרך מאיסורי הנאה לצורך רפואה, פירות ערלהית הנאת ראי ,  פירות ערלה

,  שחיה בבריכה וטבילה בים ובמעיין בשבת  -  רחצה בים ובבריכה.  יית קפה במכונת משקאותקנ,  סוסים

בשב  שחיהבב ת  טבילה  בים  ריכת  או  קדושה ,  במעיין  לתוספת  או  בע"ק  לענין  שחיה  בבריכת  טבילה 

נטילת ידים ,  נטילת ידים לכמה בנ"א שאין להם מספיק מים ליטול  -  בדרךנמצא  נטילת ידים ל  .בע"ש

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

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

]רבי    ברכותהשבע    את  הגברים לשמועלעזרת  המנהג בחתונה להכניס את הכלה    ,השביעי סמוך לשקיעה

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

תפילה  -  תפילה]תפילה   זמן  לעבור  ועומד  קצרות  במכנסים  ק"ש  ,  לבוש  זמן  בסוף  עדיפויות  סדרי 

הותפילה מצומצםמתפלל  ,  ורפתות  ,במנין  לולים  בהם  שיש  בישובים  רע  התעופה  ,  ריח  בשדה  תפילה 

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

ומעריב  ,תפילת שחרית מנחה  קודם  ובברכותד  ,יציאה לדרך  לבוש בתפילה  נופש למקום    ,ין  או  נסיעה 

בו מנין לתפ יום ראה את ים   -  ברכות הראיה  .ילה בציבורשאין  ראה את הים התיכון ובירך ובתוך ל' 

    קט(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )פב -קובץ קו ההלכה [ כנרת

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

   קל( -"עיון ההלכה", תשע"ח  )קכה -קובץ קו ההלכה   [חובת הקריעה למשפחה הנוסעת לכותל

גוי  -  הגעלת וטבילת כלים]הגעלה וטבילת כלים ]בטיול[   הגעלת כלים   ,הכשרת מנגל חדש מתוצרת 

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

טבולים מלון כשאינם  אויר  ,ובתי  קטנות של  בטבילה  בועות  הוי חציצה  שנשארים  דירה    ,האם  החליף 

בשרי לשימוש  חלבי  במקרוגל  לפטור    ,ונשתמש  במקוםעצה  מקוה  ואין  בטבילה  החייב  קו     [כלי  קובץ 

 קנט(  -"עיון ההלכה", תשע"ח  )קלד -ההלכה 

 פניני אי"ש, תשע"ט ]מלון או צימר[  שימוש ארעי בכלי שאינו טבול

 (לואספקלריא, תשע"ט )עמ'   מדריך הלכתי לנופשים, למטיילים, ולמתארחים

שכיחות   הזמנהלכות  'בין  בימי  מעשיו]ים'  לנופשים  עצות  מצויות,  בירור  ת,  הלכות  ומוקדי 

 מקדשי שביעי מהדורה חדשה, תש"פ )נג עמ'( ]הרב דוד א. ל. שרייבר שליט"א[  [ טלפוניים

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_77.3.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/535_73_80.pdf
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  דלת חברו ושבר את הדירת  אדם שנלכד ב]  ימי בין הזמניםשאלות בעניני חושן המשפט הנוגעות ל

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

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

לשאול את רב    רשאי אורח  האם  ,נתחלפו בגדיו בים  ,בעיר כמה ישלםאדם שהזיק ארטיק בים ומשלם  

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

   רכט( -ההלכה", תשע"ח  )רט

רי  בחופשה  שאלות  בצימר    -  ריביתבית  ג"כ  מצויים  וחלקם  רכב  בשכירות  השייכים  רבית  איסורי 

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

הו "גלאט  מההלכה  הן"  של  הדין  בתי  וה  גר"ש טעם  ההלכה     [זצ"ל  קרליץ  גר"נואזנר  קו  "עיון    -קובץ 

   רסו(-ההלכה", תשע"ח  )רמ

 תא, תשע"ו תא עמיקשמעתהלכות מצויות לבין הזמנים  

והקדמוניםשמשחקים   חז"ל  בימי  נהוגים  דומינו[   היו  חיים,  בעלי  טניס,  דמקה,  שח,     ]כדור, 

 ( צ אספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 מים חיים, תשע"ג הלכות המצויות בימי החופשה 

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

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

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

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

 דרכי החיזוק, תשע"ז טנות  הדרכה למסיימי הישיבות הק

 ק( -אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' סו -אנו רצים  ]מבית 'עין לא ראתה'[ לישיבה גדולה הפרקי הכנה לעול

 תשע"ו    שע"הכאיל תערוג, תהערות לימי בין הזמנים מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל   

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

 

 צילום תמונות נופים ואנשים 

 

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

]איסור ציור תמונת אדם, מטבע בצורת אדם, צילום תמונת אדם, תמונות  בהלכה    -צילום במצלמה  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' יד( צדיקים כנוי סוכה, תמונות צדיקים לצרכי צדקה[ 

מתהלך?   חיים  החפץ  נראה  בו  בסרט  בצפיה  מעלה  יש  אדם, האם  צורת  החזקת  אדם,  ]צורת 

האיחוד  )בני אהרן הכהנים( ]א, ה[    תמונה, והיו עיניך רואות את מוריך, סרטים בעלי ערך 'רוחני'[צילום,  

   בחידוד, תשע"ה

 וישמע משה, תשע"ח  ]פרטיות[? האם מותר לצלם לפרסם את תמונתו של המצולם שלא בהסכמתו

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_217_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_.0_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
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רשותו?   ללא  אדם  להקליט  או  לצלם  מותר  פסל[  האם  תמונה,  הרבים,  ברשות  ליל ]צילום  שיעורי 

 'ברכת יצחק, תשע"ח  -שישי 

 

 טיולים בבין הזמנים 

 

הבריות'   'משנה  וקיפוף,  ברכת  קוף  משונות ]פיל  חיות  חוזרת,  ראיה  יום,  בשלושים  פעם  ינשוף, 

 עומק הפשט, תשע"ט אחרות, ראיה אחת פוטרת כולן[ 

]ברכת 'משנה הבריות', ופלאי הבריאה, אריה, פרק שירה, אזכורי בעלי החיים בתנ"ך ביקור בגן חיות  

 פרי עמלנו, תשע"ט ובחז"ל[ 

    בארה של תורה, תשע"ז     תשע"זשי"ח,  דברי  האם יש ענין לטייל ד' אמות חדשות בארץ ישראל   

 תשע"ח 

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

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

 (טי

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

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

]ירושלים: גן הסנהדרין, גן העצמאות, גן עוקשה, פניה  רשימה חלקית למקומות האסורים לכוהנים  

מד  הזיתים,  הר  המנוחות,  הר  הארמני,  שמואל  לרובע  קבר  רחל,  קבר  הצדיק,  מעון  קבר  העופל,  רכת 

)מקיבוץ  ורחוב הרצל  שוקן להרצל(  )בין  גלויות  קיבוץ  ברחוב  קטע  אביב:  תל  מערת המכפלה.  הנביא, 

תל אביב. יפו: גבעת אנדרומדה. בית  -גלויות עד רהיטי מרס(, סביבות בית העלמין נחלת יצחק גבעתיים

. דרום: חלק ממערות  ח' ר' יוחנן בן זכאי, רח' לוי אשכול פינת בן זאבשמש: בין רח' ר' מאיר בעל הנס לר

. כביש 443בחיבור לכביש   444בית גוברין. באר שבע: אזור התחנה המרכזית והקניון. צומת חדיד: כביד 

בין מחלף לטרון לפארק קנדה. חיפה: מנהרות הכרמל, רחוב מסילות הברזל )ליד קבר ר' אבדימי דמן    3

צ )מפה חיפה(.  רבים  מקומות  טבריה:  האר"י.  מקוה  חיים.  מאור  לשכונת  האר"י  מרחוב  השביל  פת: 

בין המפלים. נחל  65מפורטת(. מירון: מותר רק הגשר לכהנים. כבש   : צומת חקוק. נחל עיון: במסלול 

 אגודת משמרת הכהונה, תשע"ט השופט שמורת הזורע: במסלול[

]גשר הילטון ליד גן העצמאות בתל אביב, בית החיים בן ציון נתניה, עדכונים בענין טומאת כוהנים  

 אמור ואמרת, תש"פ  טיולים בעכו, כניסת כהן לד' אמות של קבר ברכב קלנועית או עגלת תינוק[

 אמור ואמרת, תשע"ט )עמ' ג(   קיצור הלכות כהנים בטיולים

   , תשע"ות כהניםטהררים לכהנים  מפת העיר טבריה וחיפה עם האזורים האסו

כהנים  למעבר  מותאמת  טבריה  העיר  מסלולי    מפת  לכהנים,  הכשרים  הציבורית  התחבורה  ]קוי 

קבר הרמב"ם, בית הקברות של תלמידי הבעש"ט, בתי כנסת  נסיעה לטבריה והגליל מותאים לכהנים,  

 עמ'( 48) כהונה, תשע"טאגודת משמרת ה   [עתיקים, פוריה, מירון, רבי מאיר בעל הנס

 עומק הפשט, תשע"ו גבולות ארץ ישראל בצפון   -טיולים לצפון הארץ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_24_78.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/272_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_80.pdf
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ונופש יציאה   לטיול  ישראל   -  לאילת  מארץ  ממנה ]  יציאה  והיציאה  ישראל  ארץ  יישוב  מצות 

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

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

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

 ( קצאתשע"ח )עמ'  

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

שימ אותן,  מבטל  האם  המחיצות  דרך  רבים  מעבר  ננעלים,  דלתותיה  ללא  מדאורייתא,  רבים  של  וש 

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

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

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

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

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

 שבת, תשע"ג 

]ורואים ושומעים אלו את אלו, צירוף לזימון בשני  צירוף למנין אנשים הנמצאים משני צידי הנחל  

בתים ורשות הרבים ביניהם, חובה לקום בפני ת"ח כשנהר או שביל מפסיק ביניהם, צירוף למנין בן י"ג  

ת חול, ברכה ע"י שומע כעונה, ואמירת שלום כשראשו  ויום אחד מדין חזקה, מנין בתפילת שבת ותפיל

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קי( מגולה בים, יציאה לטיול או לים לפני שחרית, הלכות לנופש[

נמצאים   לוודא שכולם  בכדי  טיול  משתתפי  בחופשה, ספירת  או  ספר,  בית  בטיול  ילדים  ]ספירת 

ראשים,   או  אצבעות  ספירת  קבוצה,  מנין  על  האיסור  כיום,  ישראל, האם האיסור חל  בני  מנין  איסור 

  Vהכרזת מספרים עוקבים ע"י הנספרים עצמם, קריאת שמית ברמקול של שמות המשתתפים, סימון  

   אספקלריא, תשע"ט )עמ' לב( תתפים[ליד כל שם ברשימת שמית מוכנה מראש, ספירת תיקי המש 

 

 'מעשה בראשית' על ימים ונהרות  -ברכות הראיה 

 

 ( קמב, תשע"ט )עמ' ]פולמוס[ אספקלריא  ברכת עושה מעשה בראשית על ראיית הים התיכון

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

הר שקפא בחורף, הדר  כששוהה שם זמן, ראיה ע"י משקפת, כשרואה מרחוק, רואה מקטע קטן, רואה נ

 פניני אי"ש, תשע"ט     פניני אי"ש, תשע"חליד הים, עמידה בשעת הברכה, הרים משונים[ 

בראשית   מעשה  עושה  ונהרות  -ברכת  ימים  פעם    על  הבריאה,  מימי  ונהרות  ימים  על  ]ברכה 

 עולמות, רכטבשלושים יום, ברכה על הים התיכון, אוקיינוס, ים המלח, כינרת[  

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

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

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' מ(  - פניני הלכה   עומקא דפרשה, תשע"חישראל, הים הגדול לעתיד לבוא[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' טז( ]הים הגדול הוא ים התיכון, או אוקיינוס[ ברכה על ראיית הים התיכון 

http://beinenu.com
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   ]לד, ו[   )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(   ]מרחוק, מקרוב, בעת נסיעה, נזכר אח"כ[ברכה על ראית הים   

 שלמים מציון, תשע"ו

מנורה בדרום    ן שליט"א[שמחון  הרב שמואל ער]   הגדול  םהבנת הגר"א בגדר ברכת שעשה את הי

 (   קעג)יג(, תש"פ )עמ' 

ראה את הים התיכון ובירך ובתוך ל' יום ראה את ים   -ברכות הראיה  ]ברכה על ראיית הים התיכון  

   קט(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )פב -קובץ קו ההלכה כנרת[ 

שבאיטליה  גבוהים  הרים  על  בראשית[    ברכה  מעשה  בשעת  היו  שלא  שברומי,  גדול  לקראת  ]כרך 

 מבית דרשו, תשע"ט )עמ' כז( -שבת מלכתא

]על ימים מברך: עושה מעשה בראשית, ועל הים הגדול מברך: שעשה את הים    הרואה ימים ונהרות

ונסע ולא ברך, ראה בלילה,   ראה מרחוק ע"י משקפת, ברכה על  הגדול. הדר סמוך לים. ראה את הים 

הים התיכון. לצאת ידי חובת כולם, ברכה על האוקינוס, הטס מעל גיברלטר ורואה את הים התיכון ואת  

   עומק הפשט, תשע"טהאוקיינוס כיצד יברך. ראיית הכינרת, כולה או מקצתה, ראיית ים המלח[ 

 

 חוץ לארץ 

 

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

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

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

   עין יצחק, תשע"ח [ פלאי הבריאה

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

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

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

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

ישראל לחו"ל לצורך השתתפות בחתונת חבר על     יציאה מארץ  יציאה  יציאה,  ]הסיבות לאיסור 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכב, קכט(  מנת לחזור, יציאה לזמן קצר[

אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכט,    לראיית פני חברו, טיול, פלאי הבריאהיציאה מארץ ישראל לחו"ל 

   קלד, קלז, קמ( 

לצורך   לחו"ל  ישראל  מארץ  בנ יציאה  לנישואי  כספים  חברו[ו   איסוף  בן  נישואי  בתו,     ]נישואי 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קלב( 

, האם יציאה לים התיכון היא יציאה הגבול הימיהגבול היבשתי,  ]  חובת ידיעת גבולות ארץ ישראל

ישראל   בארץ  גשמים  שאילת  זמן  ישראל,  בארץ  הדר  מעלת  לגבי  בו  והמגורים  החוף  מישור  לחו"ל, 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' סט(       (, קמאזנלריא, תשע"ח )עמ' אספק ובחו"ל, וגבולות ארץ ישראל לענין זה[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_230_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_72_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_74_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_87_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
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]בשדה   האם מותר להתפלל בשדה תעופה ]או בבית חולים[ בחדר המיוחד לתפילת כל הדתות?  

    וישמע משה, תשע"ח   [  תעופה או מקום ציבורי אחר, עדיף להתפלל בו או במקום פתוח בו יש מטרד רעש

 רץ כצבי, תשע"ח    המשך

]הפרשת תרומות ומשערות, אחוזי ערלה גבוהים, מריחה פירות וירקות מארץ ישראל בשווקי חו"ל  

 (, תשע"ט 3נתיבים לכשרות )הפירות בחומר אסור באכילה[  

טורקי, קפה נמס, קפה בקפסולות וקפה נטול קפאין, בישולי עכו"ם[   ]קפה  האם קפה צריך כשרות?  

 (, תשע"ט 1נתיבים לכשרות )

 

 הפרשי קריאת התורה 

 

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

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

מגיעים לא”י לשבת אחת הבני חו”ל    ב.כיצד ומתי יעשו זאת.    -קדושים בלבד. ואם יש להם להשלים  

שמוע בשנית בשבוע הבא בחו”ל, האם הם באמצע הקיץ, וכעת קוראים בא”י את הפרשה שהם עתידים ל

בני א”י    ג.  יכולים לעלות לתורה בא”י, או שאינם מחוייבים בקריאה זו ואינם יכולים לעלות בה לתורה.

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

רשה זו אינם מחוייבים בה ואינם יכולים לעלות יכולים לעלות לתורה בחו”ל או שמכיון שכבר שמעו פ

 וישמע משה, תשע"ו  לתורה[

לחו"ל   ישראל  ארץ  בין  הפרשיות  עקב שינוי  ממון  וטעו  תביעת  בא"י  חתן  לשבת  אירוע  ]הזמינו 

פניני     שיעורי ליל שבת הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט   בקריאת התורה[בהגדרת השבת בשל שינוי  

 וישמע משה, תשע"ט   אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מב(-הלכה

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

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

 וישמע משה, תשע"ו    ?[ישלימו

 וישמע משה, תשע"ו   ?י לעלות לתורה"ל הנמצא בא"האם יכול בן חו

 

 תפילת הדרך וברכת הגומל 

 

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

   תשע"ד

ם בדרך פחותה מפרסה, ]שיעור ההליכה, שיעור פרסה, האם במקום סכנה רשאי לברך גתפילת הדרך  

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

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

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_73_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_70_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_40_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_163_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_41_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_41_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_40_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_40_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_40_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_74.pdf
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נוספת, מהר"ם מרוטנברג היה מסמיך   ויצא ממנה, האם צריך להתפלל פעם  ונמלך  ללון באמצע הדרך 

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

ברכ  חיוב  לעיכובא,  היא  הדרך  תפילת  סמיכות  והאם  לדרך,  שיוצא  ינהג לפני  וכיצד  בעמידה,  הדרך  ת 

כבר   כאשר  אחרים,  עבור  הדרך  תפילת  אמירת  במטוס,  בנסיעה  או  בספינה  בהפלגה  במכונית,  הנוסע 

 עולמות, ריט   בירך לעצמו, הנהגות וסגולות ליוצא לדרך[

כל  ]  הדרךתפילת   יאמר  לכולםהאם  יוציא  אחד  או  לעצמו  יברך  ,  אחד  מי  אשתו  עם  במכונית  נוסע 

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

   עמ'( 271קכ( )-שע"ח  )קי"עיון ההלכה", ת -קובץ קו ההלכה 

 שלמים מציון, תשע"ו   ]להתפלל בתוך העיר, הולך לדבר מצוה[תפילת הדרך 

הבא    ביום  ומסתיימת  אחד  ביום  המתחילה  בטיסה  הדרך  הלכהתפילת  גליונות,  -פניני  אוסף 

 תשע"ט )עמ' ל( 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה 

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

תוך כדי נהיכה, בעמידה, במטוס, נהג מונית ]בנסיעה ברכב מבני ברק לירושלים, בשבת,  תפילת הדרך  

 פניני אי"ש, תשע"ט  שנוסע ברצף או הפסיק והסיח דעתו, מדידת שיעור פרסה בפועל ולא בקו אוירי[

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

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

 מאור השבת, תשע"ז    יומית, ח"ב

 ע"ד מעיינות מהרצ"א, תשתפילת הדרך וקפיצת הדרך  

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

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

 מעדני אשר, תשע"ד  פעמיים[ 

   שר, תשע"זמעדני אברכת הגומל לנשים 

 שלמים מציון, תשע"ו  ?דיני ברכת הגומל, מה נחשב סכנה שניצל ממנה

 זרע ברך, תשע"ו  ברכת הגומל להולך מעיר לעיר 

המשתחרר ,  נוסח הברכה,  החייבים לברך 'הגומל'  תארבע]  ברכת 'הגומל' ותפילת הדרך לנוסע ולטס

  מתי יברכו הנוסעים ,  בנוכחות עשרה אנשים  ת הגומלברכ,  משתחרר ממעצרנוחים, ה  ממאסר בתנאים

גבוהה בינעירונית,  בתדירות  נסיעה  על  דוקא  מברכים  וכיצד  ,  מדוע  מברכים  נסיעה  מרחק  איזה  על 

   עין יצחק, תשע"ט [הדרך, תפילת על איזו טיסה מברכים, משערים

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

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

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/219.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_05_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_05_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_05_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_149_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_73.pdf
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להצלה   מודע  היה  הגומל, כשלא  ונתגייר[  30]תוך  ברכת  גוי  והגדיל,  קטן  גניחובסקי,     יום,  הגר"א 

 תשע"ג 

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

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

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

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

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

, בנסיעה במטוסיםה למדינה דרך מדבריות או יערות,  שמתחת לים, לנוסעים ברכבם או ברכבת, ממדינ

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

 עולמות, סז     ה"מקא דפרשא, תשעעו  לילה וממשיכים, בנסיעה מעיר לעיר בזמנינו[

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

   תשע"ב

לקטן הזה'  במקום  נס  לי  'שעשה  הגומל[     ברכת  מברכת  ושונה  חינוך,  מדין  משה, ]חייב  וישמע 

 "דתשע

 

 נופש כהלכה 

 

חוויתי   הלכתית    -קטיף  ערלה[  סקירה  אחוזי  ומעשרות,  תרומות  )  ]הפרשת  לכשרות  (,  3נתיבים 

 תשע"ט 

 ( עגאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'   - פניני הלכה  חזר מהים עם מגבת שאינה שלו 

מלון   בתי  תולעים, כשרות  נוכרי,  בישול  לשבת,  האוכל  וחימום  בישול  בחלב,  בשר  המטבח,  ]הכשרת 

מפ וסביבתם בשבת,  מנגנוני אוטומטיים בחדרים  נטרול  נתיבים לכשרות     תח שבת, חדר חכם[צניעות, 

 (, תשע"ט 3)

והלכותיה   הנופש  פלטה  דירת  אפיה,  תנור  כיריים,  מיחם,  מיקרוגל,  ב"צימר",  במטבח  ]השימוש 

 אזמרה לשמך, תשע"ט   (, תשע"ט3נתיבים לכשרות ) חשמלית, מקרר, משטח השיש, עירוב, תחום שבת[

 (, תשע"ט 3נתיבים לכשרות )איסור ריבית ב"החלפת דירות" לנופש 

 (, תשע"ט 3נתיבים לכשרות )חזרה או שינוי מהסכם שכירת דירות קיט  

בש כהלכה  טכנולוגים נופש  באמצעים  השימוש  בעידן  קיבוץ  או  במושב  הממוקם  בצימר  בת 

מזגן, חכמים   מקפיא,  מקרר,  תוך ביתי:  ציוד  דיגיטליים  מים  מדי  מצלמות אבטחה,  תאורה,  ]חיישני 

 (, תשע"ט 3נתיבים לכשרות )סילוקית משאבת ביוב, הליכה על דשא בשבת, מזוזה[   

 

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_08_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_17_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/67.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_42_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/267_72_73_79.pdf


 

47 
  

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

 עירובין 

 

]שביתה, תחום שבת וריבועו, מלווה במפות ושרטוטים  -חוברת מבוא והסבר להלכות תחום שבת 

תחום  כקשת,  עיר העשויה  תחומין,  עירוב  סמוכה,  בעיר  תחומו  בעיר, הסתיים  מדידת התחום לשובת 

 ערבתם, תשע"ט שבת בשטח[ 

חצרות   ערובי  הלכות  על  מערבין'  דירה 'כיצד  האוסרת,  דירה  עירוב,  בלא  טלטול  העירוב,  ]עשיית 

זו לזו, ביטול רשות, דירת עכו"ם, שיתופי מבוא דיני שתי חצירות הסמוכות  ות, חילוק  שעזבוה בעליה, 

עיר או חצר לחצאין, סומכין על שיתוף במקום עירוב ואיפכא, עירוב בבית מלון, קונטרס תיקון עירובין:  

רשות   שכירות  דירה,  שם  המבטלים  זריעה  מקומות  מפולש,  ריבוא,  ס'  מחיצתא,  ומבטלי  רבים  אתו 

 כיצד מערבין, תשע"ט   מהעכו"ם, ישראל מומר[

 משנתה של תורה, תשע"ט )עמ' כח(  מפת היקף עירוב לישוב רכסים

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

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

   קצג( -"עיון ההלכה", תשע"ח  )קעז -קובץ קו ההלכה  [שאין עירוב

 

 :יםליאקטוא  יםנושא

 

]גשר הילטון ליד גן העצמאות בתל אביב, בית החיים בן ציון נתניה, עדכונים בענין טומאת כוהנים  

 אמור ואמרת, תש"פ  ברכב קלנועית או עגלת תינוק[  טיולים בעכו, כניסת כהן לד' אמות של קבר

פניני  ]הרב לוי יצחק רפפורט שליט"א[  פתיחת מקרר בשבת ע"י קטן כששכחו לכבות את הנורה  

 הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ 

חינם   מנסיעה  למונעו  כדי  לאמבולנס בשבת  שליט"א[   להתקשר  זנגר  אברהם  הלכה  ]הרב  פניני 

 חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ 

תפילין   בעניני  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  הרצועות הוראות  השחרת  לחולה,  תפילין  המניח  זר  ]עובד 

'אות' הנקרא  החדש  הפטנט  הצדדים,  שליט"א[    [משני  דרזי  שמואל  הלכה  ]הרב  חידושי  הלכה  פניני 

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ 

באב   בתשעה  קייטנה  עריכת  עבור  שכר  שליט"א[נטילת  פרלמן  אליסף  חידושי   ]הרב  הלכה  פניני 

 הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ 

   בדרום )יג(, תש"פ )עמ' יא(  מנורה   ]הרב שלום אהרן לופס זצ"ל[קריאת שמע וף זמן ס

 (   זמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ' יך שליט"א[ אייזנב ןהרב אוריאל ראוב] בן על יד הקרים עמידת בעל

מנורה     ]הרב גרשון גולד שליט"א[  בכלל[]בקריאת שמע או   איסור אמירת פ' עשרת הדברות בציבור

 (   כבבדרום )יג(, תש"פ )עמ' 

http://beinenu.com
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_45_79.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_80.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_45_80.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_45_80.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_81_80_0.pdf
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]הרב זבולון אריה גרז שליט"א[  ]תפילת משה על מרים[להזכיר שמו  ךצרי םאההמתפלל על החולה 

 (   כט מנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ' 

העליו לקנה  בתקרה  או  החשמל  בחוטי  צורת '  הפתח  צורת'של    ןהשתמשות  לשם  נעשה  ]נלא 

הפתח, מחשבה בעשיה בסכך ובעירוב, פי תקרה יורד וסותם, שימוש בתואי חברת החשמל ברשות ושלא  

תורה  בשמחת  ישיבה  בטון,  חגורת  התקרה,  לחיזוק  העשויים  עמודים  קבוע,  או  עראי  שימוש  ברשות, 

 (   לב מנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'   ן שליט"א[יחיאל הלר הכה םהרב אברה]בזמן ההקפות[  

מזה  םהמודרי זה  כהנים,    הנאה  לברכת  יחד  לעלות  יוכלו  הזימוהאם  לאו  ן?  וברכת  ]מצוות 

ניתנו, מצוות זימון מדאורייתא או מדרבנן, השבת אבדה למודר הנאה, 'מתעסק' בהנאת   עצמו  ליהנות 

 (   מומנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'   ]הרב יהוסף חבשוש שליטא[או בהנאת חברו, שמירה בשותפין[ 

כנגד דעת    בערב שבת   ןהשחזת הסכי הקראים, ]הכנה לשבת, בנשוי וברווק, סכין משונן וסכין חלק, 

 ]הרב משה חליוה שליט"א[    בדיקה כסכין שחיטה, המנהג כיום, הברקת כלי כסף וצחצוחם בערב שבת[

 (   נבמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'  

לקרב ידים לנר ההבדלה לפני ברכת מאורי האש,  ]האם ראוי    על הנר עד שיאותו לאורוין מברכין  א

]הרב   או חובה לעשות כך, או אין ענין בכך, ברכת בורא מאורי האש היא ברכת הנהנין או ברכת השבח[

 (   נה'  מנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ פנחס יצחקי שליט"א[ 

מנורה בדרום     ]הרב יצחק ירחי שליט"א[]הלכות שבת, כלי ראשון וכלי שני[    בישול אחר אפיה וצליה

 (   עא )יג(, תש"פ )עמ' 

, אין ברכה המתירה הנאה  ]השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם?  לטוס לירחם  מותר לאדם  הא

הנאה, אסורה  ברכה  קודם  שהכל   זאת,  ברכת  ריח,  הנאת  על  ברכה  הנאה,  כל  על  ברכה  נתקנה  האם 

הירח מקומו    להשתמש בכלים הנעשים מאדמת הירח,  לפטור כל הנאות, תקנת ברכות בהנאה שכיחה,  

ברקיע השני ואיסור הנאה הוא רק ברקיע השביעי, לא בשמים היא, עליית משה השמימה, הצורך בעליה 

לשמים לקבל תורה אלמלי ניתנה בארץ, טיסה באויר, בניית גורדי שחקים, בזמן מתן תורה בטל איסור  

לישא אשה, טיסה לצורך 'השמים שמים לה', טיסה לירח כדין טיסה לחו"ל רק לסחורה ללמוד תורה או  

 (   עהמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ כברה  ןהרב ער] מחקר לפרנסתו[

  ]איסור אוהל, בולט טפח או פחות, מהודק לראשו או לא,   בחבישת כובע בשבת  םמחלוקת הראשוני

לצווארו,  מהו ברצועה  לצלדק  מראשו[מלבוש,  יפול  שמא  גזירה  שליט"א[    ,  לוי  אביחיל  מנורה   ]הרב 

 (   פדבדרום )יג(, תש"פ )עמ'

,  צהמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'    שליט"א[ סקלי ןהכה םאברה ןהרב או] וף מודים דרבנןכריעה בס

 (   קסד

פיקוח נפש בשבת לבעיות רפואיות או גם לבעיות  ]  בריאות הנפש  ןחילול שבת וביטול המצוות למע

עתידי, הצלה מחרדות, חיי שעה או חיי  גם להצלת שוטה, וגם למניעת צורך בטיפול פסיכולוגי  נפשיות,  

עולם, איכות חיים, פתיחת מוקי חירום לבריאות הנפש בזמן מלחמה ואיושם במוקדנים בשבת, מביתם,  

מניעת  חרדה,  התקף  לב,  התקף  למניעת  מצוות  ביטול  בשבת,  בנסיעה  צורך  יש  כך  ולשם  מהמרפאות 

הנ בריאות  למען  תורה  ביטול  הנפש,  איכות  שפיות,  חיי]  פש[איבוד  מנורה    שליט"א[    פנחסוב  םהרב 

 (   קבבדרום )יג(, תש"פ )עמ' 

]במלאכת שבת האיסור הוא הפעולה או התוצאה,   אמירה לנכרי ובגדר מלאכות שבת ושביעית ועוד

ביום שישי או התוצאה בשבת, חזי לאיצטרופי הוא סימן או סיבה, בעבודת הקרקע בשמיטה   הפעולה 
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טלה[  בשר  בידו  ועלה  חזיר  לבשר  נתכוין  נעבדה,  שהקרקע  בתוצאה  או  העבודת  בפעולת  הוא  האיסור 

 (   קימנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'   ]הרב זאב פרעס שליט"א[

באר ודמאי, ץ  מצוות התלויות  ומעשרות, פאה  תרומות  מה חייבים הפרשת  על  ישראל,  ארץ  ]גבולות 

וזיתים שלא הביאו שליש, אדם   שטוען שהוא  לקט שכחה ופאה, שכחת בעל שדה או הפועלים, תרומה 

 (   קכגמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ שוב יםהרב דוד חי] עני[

]הלכות עינוי או הלכות אבילות, הרוחץ גופו או נועל מנעליו עבר על איסור  תענית ת"ב והאבילות בו  

ואי  אסורה תענית  איסור תענית, הושטת אצבע למים  על  ושותה שעבר רק  וחמור מהאוכל  סור אבלות 

מדין תענית, כי אבל מותר בכך, האוכל לחם בתשעה באב עבר על תענית אך לא על אבילות  בתשעה באב  

על   אבלות  דין  רק  יש  באב  אלו, הוכחה שבתשעה  הנחות  על  קושיות  ה'  ירושלים,  על  ונקרא שמתאבל 

צום חלק מניהוגי האבלות על החורבן, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה מבחינה  החרבן, ה

 (   קכטמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ' ]הרב שרון שרפי שליט"א[  הלכתית[

בזמ  צדקה  דזמרפס  ןנתינת  כסף    הוקי  אוסף  שניהם,  לקיים  יכול  המצוה,  מן  פטור  במצוה  ]עוסק 

ות עשה  ולא תעשה, מצלצורך מצוה או צרכי בית הכנסת, נמנו חבריו לדבר מצוה, עני המבקש צדקה  

והכבוד   והעושר  בפסוק  צדקה  לקופת  צדקה  נתינת  פניך,  אחזה  בצדק  אני  תביר,  דרגא  האביון,  אחיך 

 (   קנגמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'  שליט"א[ הרב אביחיל לוי] מלפניך, הפסק בלא דיבור[

 (   קנז)יג(, תש"פ )עמ' מנורה בדרום  שליט"א[ הרב עמנואל מולקנדוב]ן בשבת טחינה וריסוק באוכלי

 (   קסדמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'    שליט"א[ סקלי ןהכה  םאברה ןהרב או]ברכת השניצל 

כפי בתעניתם  נשיאת  קטנה  או]  במנחה  )יג(,    שליט"א[  סקלי  ןהכה  םאברה  ןהרב  בדרום  מנורה 

 (   קסטתש"פ )עמ' 

 (   קעא מנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ' ]הרב זאב פרעס שליט"א[ ? יש מזל לישראלהאם 

 תש"פ  אשכול יוסף,  ?ם"אין מברכין על ראיית עשיר "ברוך שנתן מעושרו לבשר ודמדוע 

 

 :הוספות -קורונה 

 

]הנהלת בית כנסת אסרה כניסה אליו ללא מסכה, ואפשרה  אונאה במכירת מסכות הגנה מקורונה  

של  הטרחה  שכר  את  מגלם  השוק,  ממחיר  יקר  זה  מחיר  שקלים,  בעשרה  אליו  בכניסה  מסכה  קניית 

אדם   יכול  מתי  עד  אונאה,  בכך  יש  האם  הכנסת,  בבית  ציוד  במכירת  לעסוק  רצונם  אי  ואת  הגבאים 

או יש  האם  משתות,  וביותר  בשתות  אונאה,  יש  לתבוע  המבוקש  שבמכיר  שיודע  לוקח  בית,  בכלי  נאה 

   בינת המשפט, תש"פאונאה האם יכול לתבוע אונאתו, אונאה בהקדש או בכספי ציבור של בית כנסת[ 

פתוח   במקום  תפילה  תפילה  אילנות,  שתי  בין  תפילה  בשדה,  אבינו  יצחק  תפילת  בבקתא,  ]תפילה 

ציבור   שליח  עמיד  ביחידות,  צנוע  במקום  או  פתוח  במקום  בציבור  עיר,  של  ברחובה  בתענית  בדרך, 

ברחובה של עיר כדי שיראוהו המתפללים ויצטרפו למנין, מחיצות בלא גג, השמטת הפוסקים דין תפילה 

   )יח עמ'(  תפילה במקום פתוח, תש"פ בבקעה[
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באב בעידן הקורונה   צום ט'  ברק, תש"פ  הוראת שעה  -דיני  בני  נועם      בית הוראה לעניני רפואה 

 אזמרה לשמך, תש"פ      אליעזר, תש"פ

עליהם לצום האם יש ענין שיאכלו פחות  ]למי שחלו בקורונה ונאסר  תענית שעות בזמן נגיף הקורונה  

   מעדני כהן, תש"פ מכשיעור כדי לקיים את התענית[

]היה מורדם ומונשם, היה במצב בינוני עם חום גבוה, היה במצב  ברכת הגומל בחולה קורונה שנרפא  

עומק הפשט,    ם ללא נפילה למשכב, מה נקרא הבריא, הסתיימו כל התסמינים, קמפור[קל עם תסמיני

   תש"פ 

]אחר אכילת לחם אחר מים אחרונים, אחר נטילת ידים של כהן לברכת    בימי הקורונה  םניגוב ידיי

)יג(,       ץ שליט"א[רבינובי  ן הרב גמליאל הכה]   לדוכן, אחר יציאה מבית הכסא[כוהנים   מנורה בדרום 

 (   קיזתש"פ )עמ' 

הרבים   לרשות  בשבת  הקורונה  בתקופת  במסכה  יציאה  בענין  מעוט ]תוספת  לרה"ר   ף יציאה 

 (   קמדמנורה בדרום )יג(, תש"פ )עמ'   הן שליט"א[יחיאל הלר הכ םהרב אברה][ במגבת

 

 :ספרים חדשים

 

פסקי הלכה ותשובות מגדולי ההוראה בנידונים שהתעוררו בעקבות    -הלכות מגיפת הקורונה  

ערוך   השלחן  חלקי  ד'  בכל  הקורונה  חיים:]מגיפת  אורח  הלכות  צירוף    פסקי  תפילה,  הלכות 

מתפללים, נפילת אפים, קריאת התורה, השלמות, ברכות הנהנין, ברכת הגומל, שהחיינו, מנחה, קידוש 

יום טוב, חול המועד, לבנה, הלכ ות שבת, ברכה מעין שבע, אלכוג'ל, מדידת חום, פסח, ספירת העומר, 

זהירות מסכנה, ברית מילה, פדיון הבן, ביקור חולים, כיבוד אב ואם, נדה,    יורה דעה:קריאת מגילה.  

כלים.   טבילת  משפט:נדרים,  שכירות   חושן  אולמות,  בתים,  שכירות  וממכר,  מקח  ועדות,  דיינים 

צירוף  , צירוף עשרה למנין ברשויות חלוקות מאמרי הלכה:חתונה.   אבן העזר:ועלים, נזיקין, מעקה. פ

, צירוף מנין ברואים אלו את אלו,  יציאה לר"ה בשבת עם מסיכת פנים בימי הנגיף,  מניינים במרפסות

בשבתק לבית הכנסת,  יפול הברזל שבמסיכה  שיכנסו  תפילהבחירת המתפללים  תספורת ,  החמהנץ  ב  , 

המועד מרפסות  ,  בחול  דרך  תפילה  או  פתוחות  או  סגורות  בחצרות  עדיף  -תפילה  למנין ,  מה  צירוף 

ניסה לבית חולים שבו יש מערכת אוטומטית למדידת  , כדיני קריאת התורה, במרפסות או בחדר מדרגות

אם להתיר לזקנים  ה,  הלל בליל הסדר ביחידות,  היוצא מבידוד בחול המועד האם רשאי להסתפר,  חום

מחשב תוכנת  ע"י  הסדר  בליל  להשתתף  הסדר,  בודדים  בליל  הלל  ש מצות  בחצרו  ,  לעבור  שרוצה  כן 

שמו"ע באמצע  עומדים  ס"ת,  כשהמתפללים  הבתים  באחד  יש  כאשר  במרפסות  במניין  תחנון  ,  אמירת 

שאינו מרגיש  מי  ,  מנין לקריאת התורהכשאין  שם לבת  ריאת  ק ,  בריך שמיה כשאין רואים פתיחת הארון

הנהנין ברכת  יברך  האם  באוכל  מנין,  טעם  לו  כשאין  הגומל  בגלל ,  ברכת  העומר  ספירת  בימי  שירים 

נילון אם יש בזה משום חסרון  , קרי השלמת קריאת התורה של כמה שבתות,  הקורונה את התורה דרך 

בין העומדים שם עומד מרובה ופי תקרה וצורת הפתח לחלק  ,  כקורא בעל פה  שאינו רואה האותיות והוי

,  במקומם  להוציא ס"ת לקרות בו במקום שאין אפשרות שיהיה להם ספר תורה,  לעשרה  אם מצטרפין

ספר התורה מתוך  יכול לקרות  עליה למי שאינו  את ,  לתת  ובודק  מכשיר שמצלם  כנגד  ועמידה  הליכה 

יון  , פדברית מילה בלא מנין  ,  ביקור חולים לנדבק בנגיף,  טרמית[  חום הנכנסים לבתי החולים ]מצלמה

הפקרת כלים  ,  ברכות הברית ע"י המשתתפים מרחוק,  הוראות לקיום ברית בימי המגיפה,  הבן בלא מנין
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מטבילה לפוטרן  מנת  טעל  השמיני,  ביום  לכהן,  בילה  כסף  העברת  באמצעות  הבן  כלים ,  פדיון  הגעלת 

, תשלום שכירות במקום שנסגר,  יפהביטול אירועים מחמת המג  ,  מקלחת אחרי הטבילה,  וטבילת כלים

דיווח לרשויות, התשלום על מצות שלא הספיקו להגיע לפני החג  גדרת העיסקאות וההסכמים בזמננו  , 

גרם למות אדם ע"י הידבקות  ,  מדת האחריות של חולה שהדביק אחרים במחלה  ,  לענין דיני מכת מדינה

ות ע"י משפחות שחזרו לחו"ל בפרוץ מחלת  תשלום דמי שכיר,  שכר גננות ומטפלות בתקופה זו,  במחלה

נגיף הקורונה,  הקורונה בזמן  ועובדים שהושבתו  ושאלות שעלו ,  תשלום שכירות לעסקים  מדינה  מכת 

,  גרם נזק ע"י תרופה,  חובת טיפול פסיכולוגי,  סכנה עבור כסף,  חיוב המזיק בקורונה  ,  בתקופת הקורונה

קלקול מים ע"י חיטוי  ,  תשלום על נזקי אוכל מקולקל,  הרופא שטע,  אנסוהו להזיק האם חייב על נזקיו

ישלם,  מרובה האם  תועלת  לו  וגרם  לחבירו  ומטפלות,  הזיק  ילדים  לגני  הגות  .  תשלום  מאמרי 

ישראל  ומחשבה: בשביל  אלא  לעולם  באה  פורענות  בעולם,  אין  פורענות  בעת  איחובתנו  העולם ,  ן 

  , שערים המצוינים בהלכה  -ון מכל משכנות יעקב  אוהב ה' שערי צי,  מתקיים אלא בשביל הבל תשב"ר

בזמן שיש    ,  חובת השעה והתבוננות במעשי השם בעת הזאת  ,  סילוק ההשפעה של הבורא יתברך  –דבר  

עבודת הקרבנות ועבודת הימים  ,  גזירה על הציבור מוטל עלינו להתעלות מעל הכלל כולו וענין הביטחון

 פ )תרלג עמ'( הביאני חדריו, תש" הוצאת צוף[-]הרב נתן פלדמן שליט"א [דברי חיזוק, הפוקדים אותנו

]הלכות    על סדר שולחן ערוך  בכתב ידם של גדולי ההוראה בשאלות המצויות   םתשובות הפוסקי

נאמנות בכשרות, טבילת כלים,   מאכלות אסורים,ב   מליחה, בשר בחלב, פת ובישול עכו"ם, סכנה, סחורה

הגעלת כלים, יין נסך, עבודה זרה, לא תחנם, ריבית, כתובת קעקע, לא ילבש, נידה, כיבוד אב ואם, כבוד  

 תלמיד חכם, צדקה, כבוד ספר תורה, כבוד ספרים, גניזה, כבוד תפילין, מזוזה, חלה, שעטנז, אבילות[

 תרעה עמ'( חלק ראשון )  אהל יעקב, תש"פ  ]הרב יעקב אהרן סקוצילס שליט"א[

צופים   דינים עירובין    -שדה  לחידושי  מקומות  ומראי  ציונים  וביאורים  פירושים  והערות  ]הארות 

]הרב שמואל דוד הכהן פרידמן    המפוזרים בספרי ראשונים ואחרונים וספרי שו"ת וגדולי מחברי זמננו[

 שדה צופים )מהדורה חמישית(, תש"פ )תתקיד עמ'( שליט"א[ 

על  הנהגות  הלכות,  לימודים, ומנהגי    החסידים  ועל   הצדיקים  והדרכות  הנהגות  בענייני 

לחן הטהור, אצל האבות הקדושים, ראיית פני הצדיק, עבודת האכילה, ]ערכת הש אדמור"ים וחסידים

ריקוד[ ותשבחות,  זמירות  צדיקים,  סיפורי  תרה,  דברי  לחיים,  שיריים,  חלות,    ציון   מרדכי  ]הרב  י"ב 

   הלכות טיש, תש"פ   שליט"א[

חיים   חפץ  הספר  מתוך  דינים  חיים,  תמצית  מים  ובבאר  חיים  האיסור]במקור  י  אופ  ,  מהות 

יוזק,  דרך שחוק,  האיסור אסור לספר,  אבק לשה"ר,  כשלא  מי  אסור לספרבפ,  על  מי  גכשאי,  י  אי  ו 

לטובה לפרשו  ויש  המפורסם,  גמור  לספר,  דבר  רשות  וקבלה,  תן  שמיעה  שמותר אופ,  איסור  ים 

שאל מי עשה דבר שלא  ה,  להתרחק ולהרחיק בעלי לשה"ר,  קלע למקום שמספרים לשה"רה,  להאמין

מי  לספר ל,  להציל מאיסור,  כשל בחטא,  שוגג או מורה היתר,  יםסיפור לשה"ר על מעשיו הראשו,  כהוגן

סיפור עוולה ,  פורק עול,  בית דין רשאי לפרסם לפי הצורך,  ולספר כדי שלא ילמדו ממ,  שבידו להוכיחו

גזל סיפור ה,  יכרים קצתלברר על פי דברים ה,  לספר שרוצה להזיקו,  יזק בעצמולספר ל,  שעשה לחברו

לספר  ,  ושאחרים לא יאמישמיעה כדי  ,  שמיעה כדי ללמד זכות,  סיפור כדי להפיג דאגתו,  עשה לומה ש

יקבלו לא  שהשומעים  כדי  )הרוכל(  המרגל  השתתפות,  על  או  שידוך  או ,  לצורך  שידוך  לצורך    לברר 

עליולספר שלא בפ,  איסור רכילות,  השתתפות מי שדיברו  קרובו,  י  על  מה שדיברו  מה  ה,  לספר  שאל 

לדון  ,  תשובה על קבלת לשה"ר,  תשובה על סיפור לשה"ר,  אבק רכילות,  לשבח שותף,  י אודותידיבר פלו

 )לב עמ'(  קיצור דיני לשון הרע ורכילות )מהדורה שלישית(, תש"פ  [פרטי המצוה -לכף זכות 

 )כב עמ'(   יוסף לקח, תש"פ ]הרב יוסף דוידוביץ שליט"א[ משניות מסכת קינים מבוארות 
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http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/536_73_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/536_73_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/536_73_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/543_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/379_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/544_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/540_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/541_68_80.pdf
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

וייל שליט"א[ ]הרב א  ]הדרכה טכנית[  הדרכה מעשית לתקיעת שופר שיעור         חוברת, תש"פ  ביעד 

 ישי לצפיהשיעור של    שיעור שני לצפיה   ראשון לצפיה

 

 :ספרים חדשים בעניני מילה

 

דמילה   אליעזר  רבי  בפרק  והערות  מקומות  שליט"א[מראי  קנובל  אהרן  תש"פ    ]הרב  אהרן,  בדי 

 )קעה עמ'( 

מעיקרי הסוגיות עד דברי הראשונים והאחרונים בשפה השווה לכל    -ליקוטים בעניני מילה  

כל  נפש   הדין,  בית  חיוב  השמיני,  יום  אחר  שליחות,  האב,  חיוב  מציצה,  ציצין,  זמנה,  גדרה,  ]המצוה, 

דיני אביו ואדונו של  דיני ערל, קרבן פסח,  בין מילה לפדיון הבן, ברכות המילה,  ישראל, אשה, ההבדל 

חמת מילה, מילה בשבת, הותרה או דחויה, מדוע לא גזרו שמא יעבירנו, מילה ביום  הערל, מתו אחיו מ

טוב, שלא בזמנה, מילה ביום טוב שני, מילה שלא בזמנה חיובה בכל רגע, בזמנה ושלא בזמנה מי קודם, 

קודם השבת, במקום צרעת, הטפת דם ברית, נימול קודם זמנו, נימול בלילה, נולד מהול, הכשר והפסול  

מילת גרים, האם מילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא, מילת בני  ול, מילת יוצא דופן, מילת עבדים,  למ

 ליקוטים בעניני מילה, תש"פ )מהדורה שניה, קסה עמ'(  ]הרב חיים יצחק ויזל שליט"א[ קטורה[

כהלכתה   מילה  ואומנותה  ברית  מילה  מילה    -]הלכות  פסקי  באיורים,  תשובות    -מומחשות  מאות 

כורות מהלידה ועד שלישי למילה, סדר הברית דינים מנהגים ותז  -מפוסקי דורינו, מדריך להורי הנימול  

מילה    -והתפילות   פניני  וליולדת,  לילד  ושמירות  ובמחשבה    -סגולות  באגדה  יקרים  פנינים  מאות 

'בין הפרקים'[ שוחט שליט"א[  המשולבים  שלמה  )קמד  תדפיס מתוך הספר    ]הרב  מילה שלמה, תש"פ 

  עמ'(

 

 

~      ~     ~      ~      ~     ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון  

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/538_73_80.pdf
http://beinenu.com/lessons/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://beinenu.com/lessons/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://beinenu.com/lessons/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://beinenu.com/lessons/%D7%A4%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
http://beinenu.com/lessons/%D7%A4%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
http://beinenu.com/lessons/%D7%A4%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/531_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/531_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/534_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/532_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/532_73_80.pdf
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
mailto:kishurtora@gmail.com

