
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ובהתששבת  – וילך פרשת 

 

 

 

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

 מבית 'צוף'  -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 שבת בשבתו מדי

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 יכלנוה הה 

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 למות עו

 עומק הפשט 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 
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 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א 

 רוזנבלום שליט"א שיעורי הרב 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 

 

 ]לפי סדר א' ב'[   קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 

 : בפרשהים נושאעניינים של התוכן  

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

 

 נושא בפרשה: יום הולדת

 נושא בפרשה: מצות "הקהל" 

 התורה נושא בפרשה: מצות כתיבת ס"ת וכבוד  

 נושא בפרשה: כתיבת ס"ת ע"י משה רבנו בשבת

 נושא בפרשה: הקדמת כהן ללוי ולישראל 

 שאר עניני הפרשה... 

 עשרת ימי תשובה  -תשובה  שבת

 ישיבת הסוכה  -שמיטה וחג הסוכות מוצאי 

 ארבעת המינים  -שמיטה וחג הסוכות מוצאי 

 הלכות סוכה וארבעת המינים  -  שלושים יום קודם הרגל
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 נושא בפרשה: יום הולדת 

 

 אוצרות אורייתא, תשע"ט )בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום( ]לא, ב[ יום הולדת לאור ההלכה 

   ובהם נהגה, תשע"זעל כך שניצל מ"כרת"   60לחגוג יום הולדת 

דחות ניתוח ליום ההולדת, האם ראוי לעשות סעודה ביום ההולדת, עריכת יום הולדת לרגל מלאת לו ]ל  שאלות בנושא "יום הולדת"

שישים שנה, ברכת שהחיינו למי שמלאו לו שבעים, מנהג רבותינו שנהגו לעשות סעודה, דעת רבותינו שהיא יום של חשבון הנפש, יום 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט     (17-13פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'     הולדת הוא יום גדול לתפילה[ 

 קול יעקב, תשע"ז    מעדני אשר, תשע"ו  ]שמחה ביום הולדת[ האם יש לעשות יו''ט ביום הלידה?

 עשר עטרות, תשע"ט   שמחה מיד שנה ביום שנכנס בו לברית ולא ביום ההולדת

 ()עמ' לא אספקלריא, תשע"ז   התגברות המזל ביום הולדת

 קונטרס איך נשיר, תשע"ח )ק"פ עמ'(  סעודת מצוה[ יום הולדת שבעים, ] שירה ביום הולדת

]ז' אדר, חודש אדר מעובר או רגיל, האם היה בשנת מאה ועשרים או נכנס לשנה הבאה, השלמת הימים  יום לידת ופטירת משה רבנו 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב ירת משה היתה בגלל הגעת זמנו של יהושע למלוך[ טהאם פאו השלמת החיים, 

 דרישה וחקירה, תשפ"ג )י' תירוצים(משה רבינו היו מלאים? האם ימי 

 

 נושא בפרשה: מצות "הקהל" 

 

 שבילי פנחס, תשע"ו    מדי שבת, תשע"ז  )הקהל את העם( ]לא, יא[חנוך לנער 

 שבילי פנחס, תשע"ו    שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א פרשת קדושים נאמרה בהקהל  

]לימוד וקריאת התורה מעומד, האם המלך יוצא בדיעבד אם  לקריאת התורה בציבור  חילוקי הדינים שבין קריאת המלך בהקהל

 משא נחום, תש"פ קרא הקהל בישיבה[ 

טרדות   בזמן  התורה  לימוד  מצקיום  אחרים,  בדברים  טרוד  כשהוא  תרוה  ללמוד  שייך  למלאכת ]האם  לחזרה  בסמוך  הקהל  וות 

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב  הקרקע בסוף שנת השבתון של השמיטה[

 שפת אמת, תרל"ד )הקהל את העם( ]לא, יא[  ]הבאת הטף לקריאת פרשת הקהל[ עיקר המצוה היא ההשתוקקות לעשותה 

 מלאכת מחשבת, תשפ"בעל מי היה מוטל חיוב הבאת הטף? 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' י( -שיעורים על סדר המצוות הגרי"ב שרייבר שליט"א   מצוות הקהל

את  ]ספר העזרה כתבו משה רבנו, באיזה כתב היה כתוב, כתב עברי או כתב אשורי, מטמא  באיזה ספר תורה קראו בפרשת הקהל?  

  מלאכת מחשבת, תשפ"ב הידים[

 בינת החכמה על משך חכמה, תשפ"ב הקשר בין מצוות הקהל למוצאי שנת השמיטה 
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, האם העומד במקום אחר ושמע יצא, האם הכיל המקום את  בעזרת נשים דבית המקדש  ,מקום הקהל]  הערות שונות במצוות הקהל 

ג' פעמ ים, בשמחת בית השואבה תיקנו למניעת קלות ראש נשים יושבות כולם, האם נכנסו בשלוש כיתות כבקרבן פסח והמלך קרא 

, הקשר בין פטור עליה לרגל  ף שאין להם קרקעלמעלה, כיצד נהגו בהקהל, מאיזה גיל מביאים את הטף, החובה על האב או על האם, ט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    )הקהל את העם( ]לא, יא[ [חיוב נשים בהקהללפטור הקהל, דין חיגר וסומא, 

יודע לקרא בתורה בדקדוק הטעמים,   קריאת פרשת הקהל ע"י מלך, מקורה, כשאין מלך, בזמן השופטים, כשהמלך אינו  ]קריאת 

)הקהל את  על מי מוטלת המצוה להקהיל, נשים בהקהל, טף בהקהל[  האם היתה חובת שמיעה, מי שעמד רחוק, כבד שמיעה, חרש,  

 כאיל תערוג, תשע"ו   העם( ]לא, יא[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נג( ברכת שהחיינו במצוות הקהל   

    בארה של תורה, תשע"טשכר ההורים בקיום מצוות בניהם בקטנותם ובבגרותם   -לתת שכר למביאיהם  

 בינת החכמה על משך חכמה, תשפ"ב  ]ליתן שכר למביאיהם[השפעת מצוות הקהל גם על תינוק קטן שעדיין יונק 

בינת החכמה   רה, לאו ועשה[]יראה, ושמיההבדל בתועלת ממצוות הקהל בין ילדים הקטנים מגיל חינוך לבין אלה שבגיל חינוך 

 על משך חכמה, תשפ"ב 

 מים זכים, תש"פ שכר להורים כאשר ממילא אינם יכולים להשאיר ילדיהם לבד בבית 

 קב ונקי, תשע"ט   ]מנהג אשכנז הקדום שלא להביא ילד שאינו יודע לומר אמן יהא שמיה רבה[הבאת או אי הבאת קטן לבית כנסת 

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

ד לשמוע דברי תורה,  ]מצוה על ציבור או על יחיד, בעל קורא שאינו רוצה להוציא ידי חובה את שונאו, חובת היחיחיוב קריאת התורה 

 שלמים מציון, תשע"ז  )הקהל את העם( ]לא, יא[כיון לא לצאת ידי חובה[ 

 

 נושא בפרשה: מצות כתיבת ס"ת וכבוד התורה 

 

 מצוות כתיבת ספר תורה 

 

]אם כתב ס"ת מקיים המצוה בכל יום ויום כל ימי חייו גם בשנתו, כתיבת ס"ת ע"י משה בהשבעת   מעלת מצוות כתיבת ספר תורה

אות   בכתיבת  או  במילוי  אחרונות  אותיות  כתיבת  אופן  התורה,  למען  אחאב  של  נפשו  מסירות  משה,  של  גברא  כח  חשיב  קולמוס 

  כאיל תערוג, תשע"ד)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[ מושלמת[ 

)ועתה כתבו לכם את השירה  ]כתב ספר תורה ואבד, האם חייב לכתוב ספר נוסף, ירש ספר תורה מאבותיו[    מצוות כתיבת ספר תורה

 שלמים מציון, תשע"ו   הזאת( ]לא, יט[

]ספק מה הכוונה באות ש', להחמיר כשתי השיטות או להקל מספק דרבנן לקולא, חיוב הסבה מספק בכל  בי"ה שמ"ו בראש העמוד  

    הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ ארבעת כוסות ליל הסדר, תרתי דסתרי[

]שיהיה לו ספר תורה פעם אחת, או שיהיה לו לכל ימי חייו, לקנות ספר תורה מחברו ולהשאירו ללא ס"ת,  מצוות כתיבת ספר תורה  

ו וישאיר את החייב ללא ספר תורה, מצווה שאינה שווה בכל שכן נשים פטורות,  לפני עיוור בביטול מצות עשה, גובה ספר תורה בחוב

תורה[ על ספר  חל שעבוד  האם  גובר,  חוב  לשלם  הגוף  שעבוד  למקום,  אדם  בין  מצווה  הוא  תורה  השירה    ספר  את  לכם  כתבו  )ועתה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   הזאת( ]לא, יט[
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 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נה( )ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[    ]על פרשת האזינו או כל התורה[מצוות כתיבת ספר תורה  

 לז(  שיעורי החומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח )עמ'   טו תירוצים

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מאבית כנסת שאין בו ספר תורה, האם יבנו בו ארון קודש?  

 וישמע משה, תשע"ז תרמו לכתיבת ספר תורה, ונשארה יתרה, האם ניתן לקנות בה את עץ החיים המעיל והכתר? 

 מעדני אשר, תשע"ד    גליון החבורה, תשע"א )עמ' יא(מדוע אין ברכה על מצוות כתיבת ספר תורה? 

ואם, מתן צדקה,  מדוע יש מצוות שאין ברכה לפניהן    -ברכת המצוות   יישוב ארץ ישראל, מצות כתיבת ספר תורה]כיבוד אב   ,

 תשע"ח   תורה והוראה, תשע"ב  )ולא שכחתי, ברש"י( ]כו, יג[מעקה ועוד, מה הכללים[ 

 גליון החבורה, תשע"א )עמ' יב( ומעלת כתיבת ספר תורה   סגולת

)וכתבת עליהן את כל  בשבת, גירוד השעוה בשבת, קריאת החסר בע"פ[    ]כיסוי שעוה  בספר תורה שאותיותיו כוסו בשעוה  הקריא

 פניני אי"ש, תשע"ז     נוה ההיכל, תשע"דדברי התורה הזאת( ]כו, ג[   

  ולהרבות   ,התורה  את  לפרסם  להעדיף  היתה  הסופר  עזרא  ]שיטתצורת העברת התורה של רבי אלעזר בן עזריה ושל עזרא הסופר  

 התורה   להרבות בריבוי  עדיף,  הדורות  שריבוי הכמות יכול לבוא על חשבון ירידת האיכות, שכן בשל ירידת  למרות,  חכמים  בתלמידי

על    ל"חז  אמרו  ולכן,  ראויים  לתלמידים  רק  ולהנחילה  התורה  למעט בהרבצת  מאשר ,  יםיראו  שאינם  תלמידים   של  הנזק  את  ולסבול

 עשירי   דור  שהיה  עזריה  בן  אלעזר  לרבי  היתה  שיטה  ולימד. ואותה  למד  הסופר  עזרא  כן   שאין  מה,  לימד  ולא  שלמד  בעילם  שהיה  דניאל

כמו דעת רבן גמליאל שרצה לסתום הדברים ואמר כך מקובלני מאבותי. וראב"ע הוסיף ספסלים בביהמ"ד, והוא   ודלא  .הסופר  לעזרא

)ויכתוב משה את התורה הזאת    ראיית אדם זקן עיני העדה בהבטה על הנהגת הכלל[  -ענין לתת שכר למביאיהן, נער הייתי גם זקנתי  

 בינת החכמה על משך חכמה, תש"פ ה' ואל כל זקני ישראל( ]לא, ט[  ויתנה אל הכוהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית

 

 הכותב 

 

שפסול כעת לכתוב אך בידו    ]כתיבת ספר תורה בשליחות אשה, בשליחות מחלל שבת בפרהסיא  בשליחות  מצוות כתיבת ספר תורה

    תשע"ד     גניחובסקי, תשע"ג  הגר"א)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[  לשוב בתשובה, בשליחות ממזר שאינו מכוין לשמה[  

 קיך, תשע"ז נשיח בחו    תשע"ז

]כתב ספר תורה ואבד, כתב ספר תורה והקנה אותו לחבירו או לציבור, לא כתב ספר תורה האם ביטל מ"ע   מצוות כתיבת ספר תורה

פעם אחת או בכל רגע ורגע, סןפר שכותב ס"ת לאחר, או אדם הקונה ס"ת מוכן האם מקיימים המצוה, תיקן אות בס"ת שלו או של  

הגר"א     )ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[בשל חוב למרות שמבטל מהחייב מצוות כתיבת ספר תורה[  חבירו, גביית ספר תורה  

 שבת, תשע"ה מאור ה   עולמות, קעא   תשע"ד   גניחובסקי, תשע"ג

)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא,    ]לכם, דומיא דאתרוג, חצר שאין בה חלוקה בשותפין[מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות  

 מעדני אשר, תשע"ד      כ תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' צב(  יט[

 גליון החבורה, תשע"א ספר תורה לעצמו  מי שירש ספר תורה חייב לכתוב 

]כתיבת אותיות חלולות בסיום כתיבת ספר תורה, קיום כתיבת ספר תורה בשאר ספרי הקודש, כתיבת ספר  מצוות כתיבת ספר תורה 

ות האחרונות בספר התורה, מצוה של הכותב או מצווה של הבעלים, כתיבת ספר תורה לשם תורה ע"י ממזר, החששות בכתיבת האותי

   עומקא דפרשה, תשע"ט קריאת שמו"ת, כתיבת ספר תורה ע"י ציבור ושותפים, הקדשת ספר תורה לבית הכנסת[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כ( ת ספר תורה מצוות כתיב
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אספקלריא, תשע"ח      ]כתב ספר תורה בזקנותו[    המצווה בכתיבה או שיהיה ספר תורה בבעלותו?  -מצוות כתיבת ספר תורה  

 )עמ' כג(

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לז( ]בחומשים וספרי קודש[בזמנינו -מצוות כתיבת ספר תורה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מב(  ]בכתב, בדפוס, בכתב יד או בכתב אשורי מרובע[ללא שרטוט  -כתיבת חלקי פסוקים 

    נוה ההיכל, תשע"דא[  ]יט, י )לא תגנובו(גנב ספר תורה עתיק ושינהו, האם מחויב בהשבתו או די בהשבת דמיו? 

]ספר התורה במתנה או בהשאלה, אם הכניס ספר תורה לבית כנסת, ועבר לעיר אחרת, האם יכול ליטול את ספר התורה עמו? 

 משא ומתן, תשע"ו  נותנו מפסדי את מצוות הכתיבה, אם טעה הנותן[

 זרע ברך, תשע"ז  )ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[ הקונה ספר תורה האם קיים את מצוות כתיבת ספר תורה 

תורה ספר  כתיבת  במצוות  בזמן[  קטן  התלויות  מצוות  לגדול,  שעתיד  מפני  חיובא  בר  הוי  אם  השירה    ]קטן  את  לכם  כתבו  )ועתה 

 ח' תירוצים  עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' פז(הזאת( ]לא, יט[  

חיוב הידור מצוה', ']לקיים מצוה בעצמו, מצוה בו יותר מבשלוחו או לקיימה בהידור משום    מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה

מדוע מצוה יותר בו, הכנה לכבוד השבת ובכל המצוות, מדוע לא נהגו העולם להכין בעצמם את סעודות המצוה בחתונה בברית מילה, 

חולה   כתיבת ספר תורה בעצמו או על ידי  שליח בכתב מהודר יותר, מהתורה או מדרבנן, חיוב 'הידור מצוה הוא' מהתורה או מדרבנן,  

למיטתו כיצד והיכן ידליק נר החנוכה ]בעצמו סמוך למיטתו או ע"י שליח בפתח הבית, האם עדיף להדליק נר חנוכה פשוט  המרותק  

 עולמות, ל   בעצמו או להדליק בשמן זית ע"י שליח[

 נועם אליעזר, תשע"ט   ה כדיבור, הרהור, כקורא על פה[]כתיב מצות לימוד תורה לאחרים ע"י כתיבה

מעדני אשר,       מעדני אשר, תשע"ג     עולמות, ל  ]'מצוה בו יותר מבשלוחו' מול 'הידור מצוה'[כתיבת ספר תורה בעצמו או ע"י שליח  

 תשע"ד 

 מעדני אשר, תשע"ג  ]בל תוסיף על המצוה[האם יש איסור לכתוב שני ספרי תורה? 

 מעדני אשר, תשע"ד    מעדני אשר, תשע"גהאם אשה חייבת במצוות כתיבת ספר תורה? 

ומבקשת לכתוב בכספה ספר תורה לזכותה   על ממונה  ע"י שוטה[ שוטה שאמא אפוטרופסית  ע"י אשה,    ]כתיבת ספר תורה 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט כתיבת ספר תורה או החזקת לומדי תורה, מה עדיף?  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט ?  לוי נשמת אביו או הקמת גמ"ח לזכרוילעלכתוב ספר תורה 

 עומקא דפרשה, תשע"ו    ולכתוב ספר תורה לעילוי נשמת מי שלא גילה בחייו רצון מיוחד למצוה ז

]גוי כאורח כבוד בערב התרמה, תמיכה ממשלתית, הנחת קופת צדקה   קבלת תרומות מגויים או מחללי שבת לבניית בית כנסת

המבנה, זהירות בבית הגוי, מחלל שבת, תרומת מומר לכתיבת ספר תורה, מבתי כנסת רפורמיים, בניית ישיבה, פרסום שם התורם על  

 עולמות, קמה   צדיקי הדורות[

]סופר שהתחייב לטבול לפני כתיבת ספר תורה, וקודם כתיבת יריעה אחת לא טבל, ולא ניתן לזהותה כיום, ביטול ברוב בדבר רוחני  

 בינת המשפט, תשע"ח  גדרי מום המבטל את המקח[

ספר תורה שנפל בו טעות, והוחזר לארון הקודש ללא זיהוי ונתערב בספרים כשרים, ולא אותרה הטעות, האם יש חובה  

 גליון החבורה, תשע"א )עמ' ח(לבדוק במחשב את כל הספרים?  
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שני", האם ע"י אמירת    ]האם פעולות הנעשות במכונה נחשבות "כח ראשון" או "כח  עיבוד עורות לקלף סת"ם  -לשמה על ידי מכונה  

"כל העושה על דעת  ", ו"סתמא לשמה  "לשמה" בעת הפעלת המכונה, נחשב כאילו אמר "לשמה" במשך כל זמן פעולת המכונה, דין

ידי    עיבוד עורות לקלף סת"ם",  ראשונה הוא עושה על  גביו,  שנעשה  על  וישראל עומד  ,  גוי  ידי מכונה  על  דיני עשיית קלף "לשמה" 

   עולמות, קנח   על ידי מכונה[שהושחרו  רצועות תפילין על ידי מכונה, כשרות " בתי התפילין "ריבוע עשיית

 אוצר )יט(, תשע"ח )עמ' קכה(ירחון ה  סת"ם בדפוס משי

 

 ספר תורה של מלך 

 

]לא כל התורה, חייב מייד בתחילת מלכותו, כותב המלך בספר התורה שלו, ללמוד   המיוחד במצוות כתיבת ספר תורה של המלך

 מא תירוצים   עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קט()וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר( ]יז, יח[  בה, לקרא בה בפה[

 אורות הגבעה, תשע"ד )וכתב לו את משנה התורה, ברש"י( ]יז, יד[  ]האם שונה מחיוב ספר תורה של כל ישראל[ ספר התורה של מלך 

 שבילי פנחס, תשע"ו           )וכתב לו את משנה התורה, ברש"י( ]יז, יד[הלקח הנלמד משני ספרי התורה של מלך 

הגר"א      אשכול יוסף, תשע"דולא ע"י ספר תורה שבזרועו?     ,אגב כיכר או תינוק  שנפטר,  מדוע הוצרכו לטלטל את דוד המלך

   גניחובסקי זצ"ל, תש"פ

 מגישי מנחה, תשע"זכיצד ישן דוד המלך כשס"ת בזרועו, וטלית על גופו?  

 

 כתיבת ספרי הלכה בזמננו

 

 שיעורי ליל שבת, תשע"ז    ]מגיל בר מצוה, שיטת הרא"ש, ספר תורה בשותפות[מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה 

    שמעתתא עמיקתא, תשע"ג   עולמות, שדמ  ]ולמי שבתהליך גיור[מכירת ספר תורה וספרי הלכה לגוי 

לגוי   תורה  לכניסתם לימוד  סמוך  האבנים  על  לשון  בשבעים  התורה  דברי  נכתבו  ומאידך  יעקב,  קהילת  'מורשה'  אחד איסור  ]מצד 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' צה( נ' תירוצים לארץ, עבור אומות העולם[ 

הקדמת הלכות חג בחג או הלכות שבת, הקדמת כהן  ]גיליונות תורניים, מעלת כתיבת חידושי תורה,  כתיבת והדפסת עלוני שבת  

   מאור השבת, תשע"ח בכותבים מרובים, הדפסתם, הפצתם, קיפול גיליון בשבת, קריאה בזמן התפילה, בעיות גניזה[ 

הספרים   כתיבקדושת  הספרים,  ארון  תורה, ]קדושת  דברי  בהם  שמודפסים  עיתונים  ביזיון,  לידי  שיבוא  חשש  כשיש  פסוק  ת 

  השתמשות בספרים כמגן מפני השמש או כדי לתפוס מקום בבית המדרש, קיפול דף בספר לסימן, הכנסת דברי תורה לבית הכיסא[ 

 הלכה, תשע"ה  דברי

 

 הזהירות בכבוד ספר התורה 

 

,  כתיבת ספר תורה מכסף מעש]שאלות מצויות בעניני ספר תורה, כתיבתו והקריאה בו    כתיבת  ,  כתיבת ספר תורה של ציבורר 

יריעות ותפירת  תורה,   אותיות  ספר  מכתיבת  שנשאר  למצוות כסף  מכוונים  לא  כשהכותבים  התורה  בספר  סופיות  אותיות  כתיבת   ,
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ע"י עט מתכת,  מחיקת אותיות לכיבוד   יש בית כיסא, תיקון תגים  עבודה של סופר סת"ם שבדירה מעליו  כתיבת ספר תורה,  חדר 

"ש בתוכנת מחשב, ריקוד עם  אנשים נוספים לכתיבת אות, הוצאת ס"ת מארון הקודש ללימוד, מצוות כתיבת ספר תורה לדעת הרא

ספר תורה, קטן בהקפות, ספר תורה שנפל בחלקו לארץ, ספר תורה פסול האם הוא מוקצה בשבת, הנחת ספרים על גגו של ארון קודש,  

עליות, כבה האור  לוחות הברית,  מי מוציא את ספר התורה מארון הקודש, קוואטער, ספר תורה שהוצא בטעות, מכירת  צורת שני 

התורה והמשיכו במקום אחר, נמצא טעות בספר התורה, נמצא פסול בפרשת זכור כעבור כמה ימים האם יש תשלומין בפרשת   בקריאת

ונזכרו שיש חיוב אחר, בטלו קריאה בשבת כיצד ישלימו, קריאת התורה   כי תצא, טעויות בקריאה, קריאת התוכחה, קראו למפטיר 

 מים חיים, תשע"ד במנחה בערב שבת עשרה בטבת[ 

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

 תשע"ד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]לקנות ממנו ספר תורה, לגבות ממנו ספר תורה בחובו[להשאיר את חברו ללא מצוות ספר תורה 

 פניני איש, תשע"ז  ירהבימי הספ -נגינה לכבוד הכנסת ספר תורה, אך לא מפני כבוד ת"ח 

 מעדני אשר, תש"פ ? מדוע רק במצות הכנסת ספר תורה נוהגים לרקוד ולשמוח ובשאר תרי''ג מצוות אין רוקדים

]חיוב עמידה בפני ספר תורה, ושיעורו, כשעוסק בתורה, בשעת הקפות של שמחת תורה, בפני ספר הלכות מצויות בכבוד ספר תורה  

קומם, איסור עמידה כשגבו מופנה לספר התורה, או לארון הקודש, תורה שנפסל, חיוב עמידה כשארון הקודש פתוח וספרי התורה במ

 עולמות, כה  דרשת הרב כשגבו להיכל, בתי כנסת שצורת הישיבה בהם כשהגב מופנה לארון הקודש[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יד(   ]ספרים עתיקים בכתב יד[הוצאת ספרי תורה מארץ ישראל 

 מעדני אשר, תשע"ג  ?האם מותר להוציא ספר תורה כדי לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט  ?להוציא ס"ת חדש מההיכל כדי להכניסו מחדש בתופים ובמחולות

 מעדני אשר, תשע"ב הנחת ספר תורה פסול בארון הקודש 

 פניני אי"ש, תשע"ח ]חיוב שמירת גופו מסכנה[  לא לנשק את מעיל ספר התורה 

 מעדני אשר, תשע"דהאם מותר לכתוב בשולי הקלף של ספר התורה את שם בית הכנסת או פרטים מזהים אחרים? 

 מעדני אשר, תשע"ז ]והפקעת עצמו ממצות כתיבת ספר התורה[מכירת ספר תורה לנישואין 

 אשכול יוסף, תשע"ו מכירת בתו לאמה או מכירת ספר תורה?  

   מעדני אשר, תשע"ד    מעדני אשר, תשע"ג   ?שמגיע להכנסת ספר תורה האם מותר לתת לו להחזיק ספר תורה נכרי

 וישמע משה, תשע"ה בשבת מכפר לכפר ע"י גוי כדי לקרות בו בשני המקומות  להביא ספר תורה 

וישמע משה,    ]אמירה לעכו"ם, טלטול בכרמלית, שבות דשבות במקום מצוה[להביא ספר תורה בשבת מכפר סמוך ע"י גוי ברכב  

 תשע"ו 

תורה ודעת,       תורה ודעת, תשע"ג )עמ' יא(   ]ויהי בנסוע, בריך שמיה, בחול ובשבת[סדר הוצאת והכנסת ספר תורה מארון הקודש  

 ח"ב )עמ' ו(  -תשע"ד 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז הכנסת ספר תורה לבית קברות  

 מעדני אשר, תשע"ז  ]שאינה מחויבת בפו"ר[מכירת ספר תורה להשיא ביתו 

]גניזת ספר תורה שבלה, בכד חרס, הכנסה לויטרינה  האם מותר למסגר יריעה מס"ת שחולל בשואה, ולהניחו בבית הכנסת?  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט  כשהיא גלולה[
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]בית אבות שהמנהג בו להוציא שבעה ?  כשנכרים יצטרכו לסייע בהחזקת הספרים  'כל נדרי'להוציא הרבה ספרי תורה להאם  

 מד, תשע"ט פניני חשוקי ח ספרי תורה[

]לכתוב את הספר לשם זה, ולא לשם קדושת ספר תורה, לכתוב ספר תורה או מזוזה על כתיבת ספר תורה על מנת להניחו בירח  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט מנת למוסרו לגוי[ 

 

 מן המותר בפיך 

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]מן המותר בפיך[תפירת יריעות ספר תורה בגיד הנשה 

פניני חשוקי חמד,        מחמדי התורה, תשע"ח  ]מי רגלים, ריח שיש לו עיקר[מן המותר בפיך    -עיבוד עורות לסת"ם בצואת כלבים  

 (7תשע"ח )עמ'  

 גליון החבורה, תשע"א )עמ' י(   ]קפילא, מסל"ת[נאמנות עכו"ם על כשרות הקלף 

]האם התחש והחילזון היו בעלי חיים טהורים, ומה דין תוצריהם, ריסוס ספריי על   'מן המותר בפיך' במצוות ובתשמישי קדושה

     נוה ההיכל, תשע"ד     אורייתא, תשע"ביעות בדבק מבעלי חיים שאינם טהורים[  אותיות ספר התורה כדי למנוע מחיקתם, הדבקת היר

 האיחוד בחידוד, תשע"ב    עולמות, קצג    מאור השבת, תשע"ד

 

 נושא בפרשה: כתיבת ס"ת ע"י משה רבנו בשבת

 

בשבת  דעהל נפטר  רבנו  תורה,  שמשה  ספרי  י"ג  ביום  בו  כתב  יד[     ?היאך  ]לא,  למות(  ימיך  קרבו  תשע"ג )הן  יוסף,      אשכול 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סא( 

נס?   ע"י  בשבת  ואמירה  מלאכה  קולמוס  השבעת  משה,  ע"י  קולמוס  בהשבעת  תורה  ספרי  י"ג  וכתיבת  בשבת  רבנו  משה  ]פטירת 

ותומים בשבת, הקלדת אותיות במחשב בשבת, לנוכרי, הקמת המשכן ע"י משה, בישול בשבת ע"י מחשבה בירידת המן, שאלה באורים  

בריאת אדם בספר יצירה בשבת, הריגה ע"י שמות קדושים בשבת, על טבעי, קפיצת הדרך, הבדל בין אם הארץ קפצה אליו או הוא  

 ח " עש ת       אוצרות אורייתא, תשע"ז  אוצרות אורייתא, תשע"ח  קפץ[
בשבת לגבי איסור מלאכה,   ]מזיק ע"י עין הרע, הורג ע"י שם או כישוף, פעולה סגולית  ?פעולה על טבעית האם דינה כפעולה רגילה

ישיבת    -  שיעורי ליל שבתצידה בעל חיים ע"י לחש, כתיבת ס"ת ע"י משה רבנו בהשבעת קולמוס, מלאכה בשביעית באופן על טבעי[   

 ברכת יצחק, תשע"ז 

גם בשנתו,    מעלת מצוות כתיבת ספר תורה חייו  ימי  כל  ויום  יום  ע"י משה  האם  ]אם כתב ס"ת מקיים המצוה בכל  כתיבת ס"ת 

גברא של משה, מסירות נפשו של אחאב למען התורה, אופן כתיבת אותיות אחרונות במילוי או בכתיבת    בהשבעת קולמוס חשיב כח 

   כאיל תערוג, תשע"ד)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[ אות מושלמת[ 

 

 כהן ללוי ולישראל  נושא בפרשה: הקדמת
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אשר  )ויתנה לכהנים בני לוי( ]לא, ט[  ]מדאורייתא, או מפני דרכי שלום, כיבוד בעלי עבירות, מחילת הכהן[  כהן קורא ראשון בתורה  

 ליהודה, תשע"ד 

 האיחוד בחידוד, חנוכה תשע"ד   ת נר חנוכה?כהן בהדלקהאם יש לכבד 

 ז' תירוצים  ' צב(עיון הפרשה, תש"ע )עמ  ]בארץ ישראל ובחו"ל, וקדשתו[הקדמת לוי לישראל 

ל דין קדימה  יש  לחיים האם  שחזר  האם    ?כהן  המתים,  תחיית  אחר  לבוא  לעתיד  כהנים  זירא,  וקידוש, צ]רב  מילואים  ימי  ריך 

אורות      נוה ההיכל, תשע"ו     לבן כהן, האם נחשב אדם אחר, האם חייב בכבוד אביו, האם יש צורך לקדש אשתו מחדש[  מצוות וקדשתו

 הגבעה, תשע"ג 

]לטפל בנפטר כהן קודם מדין וקדשתו, אם קם הכהן לתחיה, האם אהרן הכהן לעתיד    האם יש דין קדימה בטיפול בכהן שנפטר?

 יצחק, תשע"ה  ישיבת ברכת   -שיעורי ליל שישי לבוא צריך משיחה חדשה לכהונתו[  

]הגדרת עני, אביון, פיקוח נפש או תלמוד תורה, פרנסת ילדיו או צדקה לעניים, איש ואשה, כהן קדימויות בתרומה ובנתינת צדקה  

 עולמות, קצב  לוי, 'מכירי כהונה' בצדקה, הכנסת כלה או תמיכה בישיבה, ישיבה או מקוה, עניי עירו, קרוביו[

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

דוד    ]לבית המדרשלאן הלך משה?   כמו  ימיו  להאריך  לנסות  בתורה,  בו  מנחה שעוסקים  בזמן  לבית המדרש בשבת  מקום התורה, 

גנז את החצוצרה ובלי חצוצרה אסור   המלך, לסנהדרין למנות את יהושע, למחנה ישראל כדי להיפרד מהם, רצה להקהילם אך כבר 

בברכה שבפרשת וזאת הברכה, הלך לכל ישראל להודיעם  להקהילם, הלך להרים וגבעות שיבקשו עליו רחמים, הלך לכל שבט לברכם  

 מפיק מרגליות, תשפ"ב     יאיר נזרו, תש"פ )וילך משה( ]לא, א[ בדבר פטירתו הקרובה ולחזקם בהנהגת יהושע[

 מפיק מרגליות, תשפ"ב  ]ההבדל בתשובה כשעומד ליד רבו וכשעומד בניסיון מול עצמו[לכו בנים שמעו לי -וילך משה

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  א[)וילך משה( ]לא, הליכה לדבר מצוה  

 תחילה, תש"פ  במחשבה )וילך משה( ]לא, א[ ]לפעול תמיד דברים נוספים למען כבוד שמים[בשם כל ישראל 

 שבילי פנחס, תשע"ג  )לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ברש"י( ]לא, ב[משה רבנו השיג ביום פטירתו את שער החמישים 

במצוות? עצמו  לחייב  מצווה  אדם  בציצית  האם  להתחייב  כנפות  ארבע  בגד  לירושלים  ]לקנות  לעלות  פסח,  בקרבן  עצמו  לחייב   ,

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מד( )לא תעבור את הירדן הזה( ]לא, ב[ בחוה"מ סוכות להתחייב בד' מינים דאורייתא[ 

מעיניו?   אחת  לסמא  פטירתו  קודם  משה  ביקש  להינצל  מדוע  כדי  עצמו  לטמא  ממצוה,  ויפטר  עיוור  שיהא  כדי  עצמו  ]לסמא 

  פקודיך דרשתי, תשע"ט מעבירה[

   תורת הביטחון, תשפ"ב ( ]לא, ו[ )ה' אלוקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבךהנהגת ה' עם הבוטחים בו 

]הקב"ה אמר להביאם בעל כרחם, ומשה אמר לו להיוועץ עם  כיצד שינה משה מדברי ה' לאופן הבאת בני ישראל לארץ ישראל?  

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' נא( כח תירוצים )כי אתה תבוא את האם הזה אל הארץ( ]לא, ז[  זקני הדור[

]הוראת המלך: מלך שמחל על כבודו בפרהסיא אינו מחול, אך בצינעא מדוע אמר משה ליהושע לעיני כל ישראל 'חזק ואמץ'?  

 בינת החכמה על משך חכמה, תש"פ  )ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ( ]לא, ז[ ותר לתמידי חכמים[הוא מצווה לכבד בי
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והזקנים   יהושע  להשפיע  הנהגת  יוכל  יהושע  כך  ממשה   קיבל  שיהושע  כשם  אך  ראשים,  בשי  להנהיג  אפשר  אי  לדור,  אחד  ]דבר 

 ש"פ בינת החכמה על משך חכמה, ת )ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ( ]לא, ז[ולהמשיך ע"י הזקנים[ 

בהתיעצות   הנהגה  עם  הליך  להיועץ  יאלץ  שיהושע  וסבר  הקב"ה,  עם  רק  הזקנים  עם  להיועץ  צריך  היה  לא  משה  נוסף:  ]ביאור 

)ויאמר אליו לעיני    הזקנים, כפי שנהג הקב"ה עצמו שנועץ בבית דינו, והקב"ה הורה לו שיהושע אינו זקוק לכך, בקשת בני גד ובני ראובן[

 בינת החכמה על משך חכמה, תש"פ , ז[  כל ישראל חזק ואמץ( ]לא

)ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכוהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית ה'    ]לשעה ולדורות[נשיאת המשכן ונשיאת הארון  

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ ואל כל זקני ישראל( ]לא, ט[  

ביהוש משה  קינא  בתלמידו?    -ע  מדוע  מתקנא  אדם  אין  יד[  הרי  ]לא,  ואצוונו(  מועד  באהל  תש"פ)והתיצבו  וחקירה,  '  ט)  דרישה 

 תירוצים(

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז )כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה( ]לא, יז[ ה' לי לא אירא 

 ליעזר, תשע"ט נועם א   )כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה( ]לא, יז[ ומצאוהו רעות רבות וצרות 

 היא שיחתי, תשע"ט לעולם לא מאוחר לשוב  

 ממשנתה של תורה, תשע"ד )ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[  השירה שבתורה 

 יבת מיר, תשע"ז בית מדרש יש )הקהילו אלי, ברש"י( ]לא, כא[מדוע לא הקהילו את העם בתקיעת חצוצרות? 

]משה אמר  )ואנכי אהיה עמך( ]לא, כג(    הצדיקים מגן עדן מסייעים לבניהם ותלמידיהם במיוחד בתפילות הימים הנוראים

 ( סבאספקלריא, תש"פ )עמ'  זאת או הקב"ה[

התורה   דברי  סידור  המשנה[  בשירה  -מעלת  סידור  לזיכרון,  השירה  ל[    ]מעלת  ]לא,  תומם(  עד  הזאת  השירה  דברי  פקודיך  )את 

 דרשתי, תשע"ט 

 שבילי פנחס, תשע"ז הקשר בין פרשיות ניצבים וילך לראש השנה  

 

 : ועשרת ימי תשובה -שבת תשובה 

 

 אשיחה בחקיך, תשפ"ב  הלכות עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים

]שכח יעלה ויבוא בראש השנה, חובת סעודה, צום, תענית בשבת שובה, אם  שכח 'רצה' בברכת המזון בשבת תשובה, האם חוזר?  

 מעדני כהן, תשפ"ב  לא התענה חייב בסעודה[ 

 ולא   עוונותיו  לכפר  בשריפה  שממיתו  תשובה  בעל  ל"ז  י"הארהפחיד    היאך  :הגזירה  רוע  את  מעבירין  וצדקה  תפילה  תשובה

אשכול יוסף, תשפ"ב    ]מוות דרך תשובה וכפרה, שלוחי מצוה אינם ניזוקים, רשות בי"ד להמית בהוראת שעה[    ?וימות  ייבהל  פן  חשש

  )ג' תירוצים(

 אשיחה בחקיך, תשפ"ב מוסר לתשובה ושבת תשובה 

התשובה? מצוות  מתקיימת  כשאינו    כיצד  נענש  האם  חיובית,  מצוה  היא  וידוי  מצוות  האם  התשובה,  או  המצוה  הוא  ]הוידוי 

 נוה ההיכל, תשפ"ב  מתוודה[ 
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ברע   היצר  נגד  דמיא  לסייעתא  המוסר  השפעת  דעתו  כח  על  עומדו  מיום  העבר  על  תיקון  ולהבא,  מכאן  לתיקון  המוסר  ]לימוד 

בר מצווה, לחזור ולהתבונן בדברי המוסר שלמד, לכאוב את מצבם הרוחני של התועים, להתפלל על הרוחניות של עם ישראל,   מהיותו

   דרכי החיזוק, תשפ"ב ובכן תן פחדך על כל מעשיך[

 שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ז  - ברוך שאמר   כוחה של תשובה

   שיחות הרב ברוך רוזבלום שליט"א, תשס"ד - ברוך שאמרעשרת ימי תשובה  

 "ח שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע  - ברוך שאמרתורה ותשובה  

 דרישה וחקירה, תשפ"ב   ?מדוע השונה בעבירות נעשית לו כהיתר, הרי חזקה היא בג' פעמים

 דרישה וחקירה, תשפ"ב  ?מדוע השב זקוק גם לתפילה לכפר על עוונותיו

דרישה וחקירה, תשפ"ב    ?מדוע הקב"ה אמר לירבעם 'חזור בך', הרי החטיא את הרבים, ואין מספיקים בידו לעשות תשובה

 )ז' תירוצים( 

אי]  מהות מצוות התשובה היא בשמצות תשובה,  זה, מצות תשובה  פעם חטא  עוד  לעשות  עליו שלא  א.  י אופה מה שמקבל  ים: 

כלם מבורא עולם על מעשיו, ומחמת זה הוא מתודה על העבר. אלא שאם לא יקבל  שמתחרט חרטה עמוקה בלבו על מה שעשה, ובוש ו

דוי זה אמיתי, שהרי גם הרשעים מלאים חרטות, ישלא יחזור לחטאו, אין ו  תעלומותיודע  עליו קבלה אמיתית על העתיד, ולא יעיד עליו  

חם על מעשיו ב. שמרחיק את עצמו ל העבר, ומתולאחר החרטה חוזרים לסורם, לכן קבלה על העתיד הוא הוכחה, שבאמת מתחרט ע

מדבר המותר עד קצה האחרון, כדי שלא יפגע באיסור. והתשובה מקרבת את האדם לבורא יתברך, ואפילו שעושה רק מעשה אחד של 

ות מעשה  על העבר, ומתודה, או שמרחיק עצמו במעשה שלא יבוא לפגוע באיסור. ובעבודה זרה אין אפשרות לעש  חרטתשובה, או שמת

תשובה של הרחקה לקצה האחר, כיון שאין שום דרך של היתר בעבודה זרה, כי הכל אסור בה, לכן מצות תשובה בעבודה זרה היא רק 

 נת החכמה על משך חכמה, תשפ"ב ביוחומר חטא הגאווה[    וידוי . חרטה מחטא גאוהחרטה על העבר ו

 תורת הביטחון, תשפ"ב   ]מדוע אין תשובה ויום הכיפורים לפני יום הדין בראש השנה[ מהות מצוות התשובה

לעולם יראה  ,  והבינוניים 'תלויים ועומדים' מראש השנה עד יום הכיפוריםג' ספרים נפתחים בראש השנה,  ]  בינונים תלויים ועומדים

פירשו שהבינוניים שזכו ועשו    "חהרמב"ם ור,  אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע עצמו לכף זכות

לחיים נכתבים  הא,  תשובה  ידי מצוה אחת שעושה  על  ללא תשובה אלא  גם  להיכתב בספר  ותמוה שהרי  זכות  לכף  עצמו  דם, מכריע 

עוון המתעכב מתשובה בימים אלו,  החיים וכובד משקל  ימי התשובה,  ובפרט בעשרת  לאחר הדין בראש  ,  גודל החיוב לשוב בתשובה 

 עולמות, תלו [ המצוות והמעשים טובים, ח התשובה לבטל למפרע את העוונות שהיו עד ראש השנהוהשנה, רק בכ

 נפשו גחלים תלהט, תש"פ  מי הוא בינוני?

 בינת ההלכה, תשפ"ב חובת פיוס חבירו לפני יום כיפור 

]מי פתח בתשובה אדם קין או ראובן, ומי הכריז ראשון על התשובה, החידוש בראובן והחידוש בהושע, תשובה עד ה' אלוקיך  -שובה 

 נאה דורש, תשפ"ב  שלימה, ותשובה חלקית, כדלים ורשים, אורחים המגיעים מאוחר לסעודת שבע ברכות[

על כן נקוה תפילת עכן שנלכד בחרם, הכרעה על פי גורל,    -]עלינו לשבח הקב"ה רוצה בתשובה    -אין מי שלא יכול לחזור בתשובה  

טיו של עכן, גדולה תפילה מעומק הלב שבזכותה התקבלה תשובתו, ונקבעה ותקיפת הכרעת הגורל, יאיר בן מנשה מגדולי הדור נפטר בע

 נאה דורש, תשפ"ב  בתפילה שלוש פעמים ביום[

 עומק דעת, תשפ"א ]הגר"י איכנשטיין שליט"א[ עשרת ימי תשובה  -בפיך ובלבבך לעשותו 

 אשכול יוסף, תש"פ  ?מדוע אין מרגישים חרדת הדין שתלויים ועומדים לחיים או למוות ח"ו

 בארה של תורה, תשפ"א ]תשובה קטנה ויציבה ולא דמיונית ומתפוגגת, שיעור מינימום או מקסימום[ בפתח כחודו של מחט תשובה 
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    עולמות, שז]פת עכו"ם[ זהירות מפת פלטר בעשרת ימי תשובה 

בארה של תורה,    [, התחפושת בגדי העבודה והבגדים האמיתיים, היכן נמצא הלב]פת עכו"םזהירות מפת פלטר בעשרת ימי תשובה  

 תשפ"ב 

 שואלין ודורשין, תשפ"א  הדרך הנכונה לניהול משא ומתן עם הקב"ה -זכרנו לחיים  

 עמ' ק( ירחון האוצר )מה(, תשפ"א ) ]הרב יחזקאל מועלם שליט"א[ האומר מלך אוהב צדקה ומשפט בעשי"ת 

]פגע בבין אדם לחברו ואינו יודע במי פגע, הזיק לעיר שלמה, דיבר לשון הרע על חברו האם צריך החוזר בתשובה ואינו יכול לתקן  

 מנורה בדרום )טו(, תשפ"א )עמ' מ(]הרב ישראל גולדברג שליט"א[  לגלות לחברו, תשובת גזלן מפורסם בעשיית צרכי רבים[

 בארה של תורה, תשפ"ב ]אבינו מלכנו אבינו אתה, היחס החם לבן הסורר, סיפור עם נהג מונית[ אם כבנים אם כעבדים 

 שואלין ודורשין, תשפ"א ברכת התשובה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' קט(   עשרת ימי תשובהב סליחות

ת השנה לא מצינו ר, מדוע בכל ימואומרים לו גמו  המתפלל סליחות מתפלל כל היום והטעם משום דהמתחיל במצוה]  ליחותש"ץ דס

ז סליחות    מהה,  דין  של  ש"ץ  כשלתפילענין  הריאומרים  ה,  בלילה  ומנחה  סליחות  שחרית  לתפילת  ענין  גרינצייג הרב  ]  [אינו    אליהו 

 ( רלגעמ' ע"ז )חידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תש -קרואי מועד שליט"א[

]אני לדודי ודודי לי, ס"ת ד' יודים, גימטריא מ, חטא האדם  מהות ארבעים יום בתשובה מר"ח אלול ועשרת ימי תשובה בסופם  

שכל, סדרם בפני האדם מהקל לכבד, סדר  מרוח שטות, חסרון הדעת, תשובה תיקון פגם הדעת, ארבעת חושי הדעת, טעם ריח ראיה  

הגבוהה[  בדעת  כבר  הוא  כי התיקון  ימי תשובה,  בעשרת  אין תוקעין  דרגה,  לכל  ימי תיקון  עשרה  לרחוק,    ברכות ההבדלה, מהקרוב 

   אספקלריא, תש"פ )עמ' ט(

 תשפ"א )עמ' קט( ירחון האוצר )מה(,   ]הרב אורי אהרן מור יוסף שליט"א[ ריצוי בעבירות שבין אדם לחברו

 עולמות, שכט   []הפעולות האסורות משום ניחוש והמותרות ל"סימן טוב"  נישואין בעשרת ימי תשובה

 מאור השבת, תשע"ו  ]חלקי המזיד שבכל שוגג[ שובה ישראל עד ה' אלקיך

 דרכי החיזוק, תשע"ו לשוב בתשובה ולהתמיד בה  

 נר יששכר, תשע"ה , מדברי הגר"י מאיר זצ"ל   בשערי התשובה יםראשית הדרך לבא ,היראה הטבעית

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

 שיחת הרב דסלר, תשע"ו   בגודל יקרת הימים העומדים לפנינו

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

נר    תפילה לצדיקים[תפילה על יד אמצעי,    ]וכן מידת הרחמים, וברכוני לשלום בליל שבת,אמירת פיוט "מכניסי רחמים" בסליחות  

 יששכר, תשע"ד 

 כאיל תערוג, תשע"ו מעלת ועבודת עשרת ימי תשובה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד אמר ברוך אתה ה' המלך, ומסופק אם לסיים "הקדוש" או "המשפט" 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד האם מועיל לומר תשעים פעם "המלך הקדוש" לצאת מידי ספק 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד ת שהן בחינת עדות  הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוו

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/307.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_52_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_52_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/495_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_63_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_63_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_52_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/495_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_51_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/748_61_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_51_79_compressed.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_63_81.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/329.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_48_74.pdf


 

]רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות, האומר אחטא ואשוב, מחטיא הרבים, מדוע ממעטים לשאול שאלות הערות בעניני תשובה  

 מעדני אשר, תשע"ג  בהלכות תשובה[

 אשכול יוסף, תש"פ  ?מה התועלת לקבל דקדוק במצוות רק לעשרת ימי תשובה

 אשכול יוסף, תש"פ   ן מה שפגם בכל ימי חייובעשי"ת יכול האדם לתק

 ירחון האוצר )כ(, תשע"ט )עמ' צג(מצוות התשובה ועשרת ימי תשובה 

 מעינות בני יששכר, תשע"ט הוספת "שיר למעלות" בעשרת ימי תשובה 

 יסודות החינוך, תשע"ד חתימת עושה "השלום" בעשרת ימי תשובה   

 משכיל לדוד, תשע"ט ]שאוני והטילוני[  מעלת רגע בעשרת ימי תשובה

י האם  והסליחות  הרחמים  מזונות?בימי  במקום  פת  סעודת  לאכול  ענין  להשתדל   ש  המזון',  'ברכת  במצוות  זכויות  ]להוסיף 

לקיים יותר מצוות, עונש בביטול עשה של מצוה קיומית, הנמנע מסעודת פת במקום הצורך, השתדלות בהוספת ברכות להוסיף זכויות,  

 האיחוד בחידוד, תשפ"א האם יודעים כיום לכוין בברכות[ 

   מלאכת מחשבת, תשפ"א ]מכניסי רחמים[ תפילות אל המלאכים או דרכם

 

 שיעורים(  300-)למעלה מ " באתר בינינו אלול וימים נוראיםלצפיה בשיעורים על נושא "

 

 : ישיבת הסוכה -שמיטה וחג הסוכות מוצאי 

 

 ( לובעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך    בניית סוכה בגינה שנשתלו בה עצים בשמיטה

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נ( [ , איסור בל תשחית]צורך מצוה, עשה דוחה לא תעשה קציצת אילן בשביעית ובשאר שנים לצורך סוכה

 (מדנים, תשע"ז )עמ' בעניני סוכה וארבעת המי  -גם אני אודך קניית סכך מהחשוד על השביעית  

השמיטה בשנת  סוכה  יתדות    בניית  את  להכניס  כדי  בקרקע  חפירה  הדשא,  על  המאהילה  הסוכה  פירוק  דשא,  על  סוכה  ]בניית 

הסוכה, פינוי מרצפות אחר סוכות, ניקוי פסולת וסילוק אבנים לבנות את הסוכה, גיזום ענפים לצורך סכך או כשהם מפריעים למעבר,  

קניית סכך ממי שאינו שומר מצוותגיזום סכך   לכך,  המיועד  בכלי  לחוץ בשנת השמיטה,    ,בשינוי,  עציצים ממרפסת הסוכה  הוצאת 

פתיחת גג מרפסת הסוכה כשיש עציצים במרפסת, נטילת ידים על דשא הסמוך לסוכה, פתיחת גגון הסוכה אחר ירידת הגשמים, תליית 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  אתרוג עם קדושת שביעית כנוי לסוכה[

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' קפח(   הל וסוכה מע"ג צמחים בשביעית בניית ופירוק או

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת   הרב שמואל דרזי שליט"א[הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעשיית סוכה ע"ג דשא בשביעית ] הוראת 

 שואלין ודורשין, תשפ"ב     מיר, תשפ"ב
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 : ארבעת המינים -שמיטה וחג הסוכות מוצאי 

 

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' כא(]הרב משה אדלשטיין שליט"א[  ]אתרוג, לולב, הדסים, ערבות[הלכות ארבעת המינים בשמיטה 

ונטיעת עצים    ?ו מהודר כאתרוג שגדל בחוץ לארץאע''פ שאי  ישראל  ות אתרוג שגדל בארץלק  עדיףהאם יש לה ]הישיבה 

 מעדני אשר, תשע"ח  מצוה, האם מותר להוציא אתרוגי א"י לחו"ל בשנה רגילה ובשנת השמיטה[ בארץ ישראל היא 

 (רלד בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' -גם אני אודך נטילת ערבות מעץ שגזם בשביעית כדי שיצמחו הענפים טוב יותר  

משפחה יצאה לקטיף אתרוגים בפרדס שהופקר כדין ע"י בעליו, בן גדול ]   ?ייך לאב או לבןש  –זכיית קטן באתרוג של שביעית  

קטף והניח בידי הקטן לרגעים  ח קטן קודם בר מצוה ביקש שיקטפו גם עבורו, ו, אוביו קטף אתרוג עבורו ועבור אביהסמוך על שולחן א

בו ביום טוב הוא המהודר ביותר, העאם יכול מי מהגדולים לצאת  כמה אתרוגים, בבית התברר שהאתרוג שבתיקו של הקטן  ספורים  

   פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב אורי יצחקי שליט"א[ ]הרב   ראשון[

ולא חוששים שיפסד במשמוש כמו שחוששים באתרוג של תרומה?   מדוע מותר לקחת אתרוג הקדוש בקדושת שביעית 

 מעדני כהן, תשפ"ב  ]גרם הפסד פירות שביעית[

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב האם קדושת שביעית באתרוג תלויה בחנטה או בלקיטה? 

]זכיה באתרוג מהפקר בשביעית, שביעית דרבנן האם מועיל לקנין מדאורייתא, זכיה באתרוג שביעית בנטע רבעי[ אתרוג בשביעית  

 אהלי שביעית )ג(, תשפ"ב 

שביעית אתרוג בשביעית   קדושת  השתמשות,  היא  המצוה  קיום  הנאה,  היא  המצוה  נטילתם, קיום  ע"י  שביעית  פירות  הפסד  ]גרם 

הפ נעשה  האתרוג  של  העוקץ  האם  למצוה,  שעומד  משום  תשפ"ב[  באתרוג  בסוכות  המינים  ארבעת  בשביעית,  )ג(,  קר  שביעית  אהלי 

 תשפ"ב 

 ליט"א, תשפ"ב שיעורי הגרי"ט זנגר ש תליית אתרוג עם קדושת שביעית כנוי לסוכה

]שביעית אפקעתא דמלכא או הפקר הבעלים, מדוע אינו פטור מלהפקיר מדין המוציא  אתרוגים שנלקטו לאחר ראש השנה תשפ"ב

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשפ"במחבירו עליו הראיה[ 

 "ב שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ תליית אתרוג עם קדושת שביעית כנוי לסוכה

בשביעית   אתרוג  שביעית]דיני  פירות  הפקרת  ,קדושת  בשמים(,  )נוי,  שביעית  בפירות  מגוונים  שימושים  שביעית,  בפירות  מסחר 

השנה אתרוג מעץ מבלי -לקטוף לאחר ראש,  פירות שביעיתדין, מתנה בפירות שביעית, הפסד פירות שביעית, ייצוא  -השדה, אוצר בית

לקשט סוכה בפירות שביעית  ,  המינים בסוכות-לארץ בכדי לקיים את מצוות ארבעת-לקחת אתרוג לחוץ,  רשות הבעלים )כדין הפקר(

מה טובו אהליך    א[]הרב אלחנן פרינץ שליט"ג[  ידי תקיעת הציפורן באתרו-להכין בשמים מאתרוג שביעית לאחר סוכות על ,  כאתרוג

 (קיאיעקב )טז(, תשפ"א )עמ' 

 אזמרה לשמך, תשפ"ב ]גיזום, יצוא לחו"ל, שריפת חמץ[    ארבעת המינים בשביעית 

כ שביעית  בקדושת  קדוש  לולב  אין יום?   האם  מצוה,  לצורך  בלולב  שימוש  היתר  לאכילה,  עומד  שאינו  בדבר  שביעית  ]קדושת 

 מנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' קמ( ]הרב ערן כברה שליט"א[הנאתו וביעורו שווה, כיום אין מצוי לטאטא את הבית הלולבים[ 

  מעדני   ח"ב[]     במעדני כהן, תשפ"    []ח"א  תנו במצוות דרבנן[]איסור נעבד, מצוות לאו ליהנות נישביעית  נטילת לולב והדס שנעבד ב 

 ג כהן, תשפ" 
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ובזמן הזה   בזמן חז"ל  בלולב  בסוכות]קדושת שביעית  המינים  ]שע"י    גיליונות  [ יאהלכה    ח'  ]רמב"ם פרק  [ ארבעת  עזרת השמיטה 

 )ב(א קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 

]לולב עשוי לכבד בו את הבית, וכיום שלא נהגו לטאטא את הבית בלולבים, האם נוהגת    לולב והדסים  -ד' מינים  קדושת שביעית ב

דעת שביעית,  קדושת  של    בהם  מלולב  וטבעות  ]קוישקל[  נרתיק  והדסים,  בלולב  שביעית  קדושת  בדין  איש  והחזון  דיסקין  מהרי"ל 

מצוה[  לצורך  שנטעו  ובהדסים  לריח,  העומדים  בצמחים  שביעית  קדושת  חמץ,  בביעור  שביעית  של  והדסים  לולב  שריפת   שביעית, 

 עולמות, כד 

השביעית]ביעית  אתרוג בש שנת  את  הקובעים  חנטה[  או  ]לקיטה  ובפרי  בירק  השונים  והשלבים  בשנה  כי  ,  התאריך  נתבאר  בגמרא 

גידול הפרי או הירק הקובע את התחלת בעניין השלב של  • ראש השנה    -קדושת השביעית    חלוקים סוגי הגידולים  חנטה או לקיטה 

שעת הלקיטה היא    מעשר[, לענין  על אף שאתרוג הוא מין אילן לענין שביעית ]ערלה ורבעי  למעשר או גם לשביעית.  -בשבטבט"ו  לאילן  

כירק'הקובעת מחמת   כל מים  על  לעניין שביעית  'גדל  לקיטה  יש סוברים שגם  ואזלינן בתר  כירק,  מוש באתרוגים השי  .דין האתרוג 

כאשר קוטפים אתרוגים משדה בשביעית, רבותינו הראשונים חלקו האם באופן שבעל  ,  חשש שמור ונעבד  -הקדושים בקדושת שביעית  

נאסרו  השדה עבד ידי חובת מצות ה  בשדה או שלא הפקירה,  ניתן לצאת בהם  לא   . ארבעת המינים  פירות באכילה. לדעת האוסרים, 

בתוספתא    "אתרוגי אוצר בית דין "  .להפקיר את הפרדס שבו הוא גדליש  .  איסור סחורה   -ושים בקדושת שביעית  קניית אתרוגים הקד

גובים תשלום רק על הוצאות העבודה,  מבואר סדר מכירת פירות שביעית על ידי מסירת השדה לבית דין באתרוגים . מסחר  בית דין 

הלוקחים  הציבור סוגי מחירים לדמי השתתפות  3-2 סיוע בעל הפרדס בקטיפת האתרוגים קביעת   ,""אוצר בית דין בשביעית באמצעות

נכרי של  בשדה  שגדלו  אתרוגים   • האתרוגים  בשינוי ק  .את  בשביעית  אתרוגים  פירות ,  טיפת  ללקט  יש  כי  מבואר  התוספתא  בדברי 

נאמרה גם בשדה מופקר או רק בשדה משומר • שינוי בלקיטה בשדה שאינה שביעית בשינוי. רבותינו הראשונים חלקו האם הלכה זו  

לנוי בסוכהת.  אתרוגיצוא  .  ל" הוצאת פירות שביעית לחו .  בית דין  שלו או בשדה של אוצר , לקיטת אתרוג בשדה הפקר  .ליית אתרוג 

 קפ"ב עולמות, ת [התשלום, פרדסרת ה, שמיהקטיפה כמות הקטיפהזמן הקטיפה אופן , קטיפת אתרוג משדה הפקר, עצות של הערמה

נו וביעורו שווה, מטאטא, כיום לא נהגו לטאטא בלולב, חשש אי]הנאתקדושת שביעית בלולב והדסים   תיק  רסור סחורה, עשיית 

לריח,  העומדים  הדסים  לסכך,  הלולב  ושימוש  הצנעת  חמץ,  בביעור  שביעית  של  לולב  שריפת  שביעית,  של  מלולב  וטבעות  'קוישקל' 

  דס של נכרי[ העומדים למצוה ולא לריח, קניה מחשוד על השביעית, לקצר לולב ארוך, איסור 'נעבד' בלולב, הנחת הדס בכלי עם מים, ה

 מעתתא, תשפ"ג נהורא דש    עולמות, תקפ"א

שנת השמיטה עומדת  ]למעט מחיר הקופסה,  נטל אתרוג ממרכז חלוקה של אוצר בי"ד ומסרב לשלם את המחיר הנקוב עליו  

ישראל   בארץ  אלה  בימים  הנקטפים  והאתרוגים  בילהסתיים,  אוצר  ע"י  בקופסאות  ומחולקים  שביעית,  בקדושת  קדושים   "ד, הינם 

להשתמש   הוא רשאי  על לטענתו  והתשלום  הבעלות  . חלק  לו  המגיע  והתשלום  בי"ד  לשלם. אוצר  גם מבלי  בחג הסוכות  זה  באתרוג 

שביעית.  הפירות היתרי  לגבי  קשות  בי.  שאלות  שבאחריות  פירות  לגבי  ממוניות  תשאלות  הנא"ד.  מדין  שלום  חברו'ה  לחצר  '. יורד 

.  החיסרון בא למטרת גרימת הנאה.  בא בזמן ההנאההסרון  "? חיהאם יש כאן "זה נהנה וזה לא חסר.  תשלום על זכיה בחפצי הפקר

 דפי עיון, תשפ"ב [ תשלומי נזיקין בפירות שביעית. כוח בי"ד הוא כוח הציבור. ההבדל בין שותפים ובין ציבור

  במקום הפסד, מלאכות דרבנן (כגון השקיה) מותרות  מלאכות דאורייתא אסורות בשביעית גם  אוקמי אילנא:]אתרוגי אוצר בית דין  

התחבטו הפוסקים   מלאכה למצוה:  השקות עשבי בושם ופרחי נוי ל'אוקמי'.ל  למניעת הפסד ל'אוקמי אילנא' ולא 'לאברויי'. וכן מותר

ויש    שההיתר הוא רק למניעת הפסד הפרי עצמו, ולא למצוה.  דרבנן בכדי שהאתרוג יהיה כשר ומהודר למצוה, או  האם הותר מלאכה

לרוב הפוסקים   הסרת קוצים:  רך הידור.מהודר. ויש מתירים מלאכה בשינוי גם לצו  מכריעים שמותר כדי שיהיה כשר, ולא כדי שיהיה

להוריד קוצים יפגמו  מותר  ואסור להוריד אם רק  להוריד אפילו בחשש שיפסול.   העלולים לפסול את האתרוג,  ויש אוסרים    בהידור. 

לכיסוי    דרגות כשרות  3  תשלום לפי האתרוג הספציפי, כי אם תעריף אחיד לפי  בחלוקת 'אוצר בית דין' אסור לדרוש  כיסוי ההוצאות:

כאתרוג הגזול,  מאוצר בית דין בלי תשלום, נחלקו הפוסקים אם דינו אין לקחת מאוצר בית דין בלי רשות. לקח אתרוגלכם:  ההוצאות.

 עומק הפשט, תשפ"ב [ מהודר עבור חבירו, ומותר לשמור עבור גדולי העיר או לא. אסור לשליח בית דין לשמור אתרוג

ושמעון טוען שיש   ,משמעון לולבים והדסים במוצאי שנת השמיטהראובן קונה  ]  בשנת השמיטה  אונאה במחירי לולבים והדסים

הסכום ויאמר שמוחל על    ולכן הוא דורש מחיר יקר ביותר, ומבקש שראובן ישלם לו את כל ,השנה הידורים רבים שצריך לעמוד עליהם

התברר לו   –שלקראת שעות אחר הצהרים    קיבל את הסחורה. אלאראובן, אמר שמוחל על היוקר ו  היוקר במחיר. באותו בוקר שילם
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רבים מוכרים  רא  שיש  יכול  האם  יותר.  נמוך  והמחיר  אלו,  הידורים  להם  בו   ובןשיש  ולחזור  טעות  מקח  או  אונאה  עיון,    [לטעון  דפי 

 תשפ"ב 

נוהגים להכין מהאתרוגים שברכו עליהם בסוכות  ]האם מותר לעשות משקה אלכוהולי ]יי"ש[ מאתרוגים של שמיטה?   רבים 

ם הקדושים בקדושת שביעית, שזה אופן אכילתם, ואין בזה צד מרקחת ולברך עליה שהחיינו, וזה בודאי שימוש מותר וראוי באתרוגי

ויש להסתפק  ,הפסד. ויש כאלו שנוהגים להכין משקה חריף 'בראנפן' מהאתרוגים באופן שגוף הפרי אינו נאכל ורק טעמו נכנס במשקה

א נאכל  אינו  הפרי  שגוף  שמכיון  או  שביעית,  בקדושת  הקדושים  מאתרוגים  זה  משקה  להכין  מותר  נכנס  האם  טעמו  ורק  נאבד  לא 

 וישמע משה, תשפ"ב [ במשקה ונהנים משתייתו, חשיב הפסד לגוף הפרי

 וישמע משה, תשפ"ב  ?האם מותר למעך באתרוג של שביעית כדי שינדוף ריחו

]קדושת פירות שביעית, כיון דעביד ביה מצוה חדא, הקדוש בקדושת שביעית?    -האם יש הידור בנטילת אתרוג לחג הסוכות  

מצוה או מעלה, לעשות עליו מצוה כמה פעמים, אין עושים מצוות חבילות חבילות, מצוה באתרוג, יין לארבע כוסות ומרור לליל הסדר 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב הקדושים בקדושת שביעית, לברך על דבר שיש בו קדושה, האם קדושת שביעית דומה לשבעת המינים[ 

ובדרך כלל   ,שיעור האתרוג כמעט שאין בו נפק"מ למעשה, כי כמעט ואין מצוי אתרוגים מצומצמים]שיעור אתרוג לארבעת המינים  

. ובאמת יש הידור מצוה שלא לצמצם בשיעור האתרוג וגם יש בו  בכל האתרוגים שמובאים למכירה יש הרבה יותר משתי ביצים ברווח

 .נוי כשהוא גדול קצת. אבל בשנה זו, שנת השמיטה, יש יותר משמעות לעיקר ההלכה בשיעור האתרוג, כי מצויים יותר אתרוגים קטנים

נפק"מ בין דבר שהוא מעיקר הדין או דבר  ועל כן ראוי לברר הלכה זו. ואף שבכל אופן יש הידור מצוה ונוי ליקח אתרוג גדול, מ"מ יש  

המשנ"ב  דעת  את  לברר  ובעיקר  בזה,  הדברים  עיקרי  אחרים.  בדברים  קולא  לידי  דאתי  חומרא  זו  ולפעמים  בעלמא.  הידור  שהוא 

 ( קמאירחון האוצר )סט(, תשפ"ב )עמ' ]הרב אריה גלינסקי שליט"א[  ה[ והחזו"א בז

בשינוי, מעט,  ]קטיף  ף אתרוגים בשמיטה  קטי הפקר, קטיף  עוד, בפרדס  יקטוף  לו כשרות האתרוג  כמות מועטה, כשספק  בשינוי, 

ו מפקיר את העוקץ של האתרוג, אין קונים פירות שביעית נעילת הפרדס במנעול, קטיפה ללא רשות או רק בנטילת רשות, בעלים שאינ

 קובץ גיליונות, תשפ"ב )עמ' ל( -עומק הפשט [כשרות-רוקו, אתרוגי מבמחובר

  מותרות  (כגון השקיה)במקום הפסד, מלאכות דרבנן    : מלאכות דאורייתא אסורות בשביעית גםאוקמי אילנא]אתרוגי אוצר בית דין  

התחבטו הפוסקים   מלאכה למצוה:.'ות עשבי בושם ופרחי נוי ל'אוקמילהשק  למניעת הפסד ל'אוקמי אילנא' ולא 'לאברויי'. וכן מותר

ויש   .שההיתר הוא רק למניעת הפסד הפרי עצמו, ולא למצוה  דרבנן בכדי שהאתרוג יהיה כשר ומהודר למצוה, או  האם הותר מלאכה

לרוב הפוסקים   הסרת קוצים: .ך הידורמהודר. ויש מתירים מלאכה בשינוי גם לצור  מכריעים שמותר כדי שיהיה כשר, ולא כדי שיהיה

יפגמו  מותר להוריד קוצים ויש אוסרים להוריד אפילו בחשש שיפסול  העלולים לפסול את האתרוג, ואסור להוריד אם רק   בהידור. 

דרגות כשרות לכיסוי    3תשלום לפי האתרוג הספציפי, כי אם תעריף אחיד לפי    בחלוקת 'אוצר בית דין' אסור לדרוש  כיסוי ההוצאות:

כאתרוג הגזול,   מאוצר בית דין בלי תשלום, נחלקו הפוסקים אם דינו  אין לקחת מאוצר בית דין בלי רשות. לקח אתרוג  לכם: ההוצאות

 ב עומק הפשט, תשפ" .ר[מהודר עבור חבירו, ומותר לשמור עבור גדולי העי  או לא. אסור לשליח בית דין לשמור אתרוג

 

 : הלכות סוכה וארבעת המינים  - שלושים יום קודם הרגל

 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' לו(   ]ארבעת המינים[ ערבה גזולה

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' מ(   מינים[]ארבעת ה   אתרוג של תרומה

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' מד(  ]ארבעת המינים[ אתרוג שנולדו בו סימני טריפה

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' מו(  ]ארבעת המינים[ אתרוג ככדור
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 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' מא( במצות סוכה חיוב גרים

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' מב(  ינה בסוכהש

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' מד(  ]ארבעת המינים[ לולב הגנוב

 מנורה בדרום )כו(, תשפ"א )עמ' כא(]הרב אוריאל ראובן אייזנבך שליט"א[  ]ארבעת המינים[לולב עכו"ם 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' מו(  ]ארבעת המינים[  רדו עליולולב שנפ

החוב    אתרוג מגויוזל  הג דמי  כל  חייבים לשלם את  זכות התפיסה האם  הוזקה  בו, אם  בעלות  זכות  בחפץ היא  זכות תפיסה  ]האם 

הגוזל אתרוג מגוי אינו יוצא בו ידי    -ות התפיסה בחפץ, חפץ זה או חפץ סתם, לדעה שגזל גוי מותר  שניתן היה לגבות או רק את שווי זכ

 עשר עטרות, תשפ"א   חובת ארבעת המינים כי לגוי יש בו זכות תפיסה, תפיסה במתנות כהונה, דמי שן ועין של עבד מהאדון[

]הרב   [הקנה ומהעלים שתחתיו שכבר נפתחוב הנושר נוטל עמו חלק ניכר מ, לבלו]חשש ניקטם'לבלוב' הידור או חובה?  ערבות עם  

 קובץ גיליונות, תשפ"ב )עמ' סא(  וס שליט"א[יצחק שטרא

]לא תסור, גדרי איסור מלאכה בחוה"מ, זמן הטיפול בבכור, סמכות החכמים כמחוקק ולא כמפרש, אף בדברים   נמסר הדבר לחכמים

ביום   עינוי  גדרי  תורה,  איסורי  במאכלות  שהם  סחורה  איסור  למלכות,  למקורב  קומי  תספורת  המינים,  בארבעת  פסולים  כיפור, 

שליחותייהו עבדינן בגדרי בית דין וסמכויותיהם, קידוש החודשים ע"י הלל, נאמנות ע"א בעדות אשה, גדרי הרחקת נזיקין,    אסורים,

 מנחת אשר, תשע"ז  י[  יז,( ]גידו לךועשית על פי הדבר אשר י) גדרי קניני מטלטלין, אסמכתא, היתר נדרים[

 אור פני משה, תשע"ח פסח מדוע אינו עובר בבל תוסיף כיושב בסוכה אחר חג הסוכות? האוכל מצה אחר ה

משום   מדוע כל מי שמבטל מצות עשה אינו לוקה,  תגרעלא  מהו איסור  ] '?  לולב פעם נוספת האם הוא איסור 'בל תוסיף  תנטיל

מניח תפילין של  , ההאתרוג לחוד לשם חיבוב מצוהמותר לקחת שוב את    -  לולב כדין, האם לאחר נטילת  שעבר על איסור 'בל תגרע'

מותר לאדם לעיתים להתרשל    האם,  הפתרון למי שרוצה לצאת ידי כל השיטות,  תגרע'  רבינו תם עובר לדעת רש"י על האיסור של 'בל

  ל כל אחת מהן[, האם לא תוסיף ולא תגרע הן שתי מצוות נפרדות, האם לוקים ערק בדיעבד  ולקיים מצוה בצורה שיוצא ידי חובתו

 תורה והוראה, תש"פ 

 מעדני אשר, תשע"ט ? ארבעת המינים   האם יש חיוב לתת צדקה לעני כדי שיוכל לקיים מצוות

במקום שאינו נקי כגון בית   ,איסור ללמוד תורה, לברך ברכה או לומר דברים שבקדושה]במקום לא נקי    נטילת לולב קיום מצוות  

האם  ה.  בזיון המצוה או בגלל שמהרהר בדיני המצו  -האם מותר לקיים מצוות מעשיות במקומות אלו מחמת  ,  ץהכסא או בית המרח

• הבדל בין   מותר להיכנס לבית הכסא לבוש בציצית, ומכאן לכאורה יש להוכיח שאין איסור לקיים מצוות מעשיות במקום לא נקי 

גדול לטלית  עם    ,טלית קטן  שני,  לבית הכסא  'קיטל'כניסה  וחילול מעשר  לולב אכילת מצה  של   . קיוםנטילת  ומצוה  חיובית  מצוה  

הבדלה בבית הכסא כאשר נמצא במוצאי שבת בבית הכסא, יש לדון האם רשאי  ה.  יתכן שאין בזה גנאי למצו,  נר שבת ונר חנוכה.  רשות

ה.  שאין זה נחשב בכלל מעשה מצואו שאין להבדיל בעודו שם על מנת להתיר עשיית מלאכות האסורות בשבת מחמת שזו מצוה מדרבנן  

או הרגיל  מקומו  שזהו  מאחר  נקיים,  שאינם  במקומות  לבערו  או  חמץ  לבדוק  מותר  האם  לדון  יש  עוד  וביעורו  חמץ  בגלל  , בדיקת 

 האם ,  האם מותר גם בבית הכסא ספירת העומר האם הספירה היא מעשה מצוה  -מנהג להניח פתיתים  .  שמצוות אלו עיקרן בתוצאה

קיום מצוות שבין אדם לחברו במקומות לא נקיים, קיום מצוות שכליות ומצוות שבין אדם למקום הרהור באמונה  ה,  יספור בלא כוונ

 פ עולמות, תק"  [ובאהבת ה' במקומות שאינם נקיים

]חיוב במצוות לפני הגיע זמנם, חובת היחיד וחובת הציבור, להתקרב לירושלים לקרבן   ?לבנות סוכהלהשתדל  החג  האם חייב לפני  

 מנחת אשר, תשע"ז  רקע להתחייב בעליה לרגל[פסח, לבנות סוכה לפני החג, לקנות ק

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

כלי עץ, כשבעבר היתה טומאה דרבנן, סיכוך באוכלין, במאכל המיוחד לרפואה, באוכל סרוח, באוכל האסור באכילה או בהנאה, סכך  

פחות מכביצה, גידולו מן הארץ, שלג שירד על גבי הסכך, סיכך בעצים שגדלו של איסור הנאה, סכך מאתרוגים, סכך מאוכל בשיעור ה
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 (חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים)בעציץ, עצים חרוכים נודפי רחי רע, יבשים, אפר, סכך שהתייבש או עתיד להתייבש, ענפים לחים[  

 אוצרות אורייתא, תשע"ט ]טז, יג[ 

]סוכות ממש או ענני כבוד, שמחה יתירה בחג הסוכות, השראת השכינה אחר חטא העגל, גמר סדר הימים   זמן שמחתנו בחג הסוכות

 עולמות, קעה   )ושמחת בחגך( ]טז, יד[ קשר בין ארבעת המינים לשמחה בחג[הנוראים, תוכנו הרוחני של חג האסיף, ה

לסוכה, להאכיל קטן לפני הקידוש, איסור התלוי בזמן, פתיחת מקרר כשאינו יודע שתדלק ]להאכיל קטן מחוץ    ספיה לקטן במתעסק

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מח( ]טז, יג[   (חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים) נורה[

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

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב  ]בל תשחית לצורך מצוה, או צרכי האדם[האם מותר לקצוץ עצים לצורך הרחבת דירה או בניית סוכה? 

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

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

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

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

 עומקא דפרשה, תשע"ה )גדילים תעשה לך( ]כב, יב[  [תיקון פסול בציצית, בסוכה, ובמצוות אחרות,]תעשה ולא מן העשוי 

]תעשה ולא  ששימש בית כנסת והועתק ממקומו ע"י מנוף, האם צריך לקבוע בו מזוזות שוב?  קראוון  ]תעשה ולא מן העשוי במזוזה  

מן העשוי, כשהיה באויר בטלה חובת מזוזה, בית מטלטל, חדר מדירה ההופך לסוכה בהסרת הקירוי, הגדרת קראוון כבית או כספינה[ 

 וישמע משה, תשע"ח 

ה או חלק  עצמ  בפנימירת הלל או בשעת הברכה, מצוה  בא]מקור הדין וטעמיו, מהתורה או מדרבנן,  ומנהג  הלכה    –נענועים בלולב  

בהלל, אמירת ההלל עם   קיום מצוות הנענועיםהתפילה או באמירת ההלל, דין 'לכם' ב קודם    –  זמן נטילת לולב  וות נטילת לולב,צממ

 ות, תקפג עולמ   כוונת הנענועים[ומנהג, הלכה  –הלולב והאתרוג בשתי ידיים, סדר הנענועים 

]פסקי רבי אברהם ברכת המצוות "לישב סוכה" בכל ימי החג, בשונה מברכת "על אכילת מצה" רק בלילה ראשון של פסח  

 סטל, תשע"ח ישראל עקב  הרב י ב"ר משה ממונייטו[

 המאור )תצז(, תשפ"א )עמ' מ(  לעיגול[]כמה דפנות יש כשרות סוכה עגולה 

 צבא הלוי, תש"פ  היושב בבית א"י צירוף לזימון בבן חו"ל היושב בסוכה בשמיני ובן

 , תשפ"בבי מדרשא   [קנהן, קניין קטן, דעת אחרת מטמציאת ק]קניין ובעלות אתרוגים שנקטפו על ידי קטן 

נטילת בנטילת אתרוג  תרתי דסתרי   בני אדם, עשה שתי ספיקות דסתרי אהדדי, ספק ספיקא דסתרי אהדדי,  ]תרתי דסתרי בשני 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ אתרוג לארבעת המינים[

הכנסת תנ"ך זעיר ]זכוכית מגדלת בהלכה, ראיית העין,    ?האם לפי הלכה וחסידות יש לבדוק את האתרוג על ידי זכוכית מגדלת

 המאור )תצז(, תשפ"א )עמ' כה( לבית הכיסא, אתרוג: אל תבואני רגל גאוה[ 

]ההבדל ביניהם, סוכה בבית ובחצר, דלת החדר הפוסלת את הסוכה, פתיחה וסגירה של דלת     מחיצה לסוכה ומחיצה לעירוב בשבת

 תיקוני עירובין, תשפ"א  לסכך[ - רהבאמצע החג, ארון כמחיצה באמצע החדר, ארון שאינו מגיע לתק

דפנות  ]אבדה מדעת בחפץ של קטן   עשר שמצא  בן  ילדים קטנים ממנו[קטן  ונטלום  והניחם במקום שאינו משתמר  עשר     לסוכה 

 עטרות, תשע"ח 

 (קמטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך   חליצת מנעל קודם כניסה לסוכה
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לא יאכל ]התחלפו לו אתרוגים ותלה את האתרוג לנוי סוכה, לברך ברכת המזון באמצע סעודה כדי ששאלות ותשובות הלכות סוכות  

סעודת קבע חוץ לסוכה בימי גשם, קטן שהגדיל בסוכות מתי יברך שהחיינו על נטילת לולב, האם צריך להקדים את אביו ולתת לו את  

האם נפטר מברכת 'לישב בסוכה',    -כיבוד אב מול הידור מצוה, ברך בטעות: שהחיינו וקיימנו לחג הסוכות    -האתרוג המהודר שמצא  

בנו הקטן או אורח גדול, האם    -ל כל ארבעת המינים או די לשלם על אחד מהם, מי קודם לענין ישיבה בסוכה  האם יש מעלה לשלם ע

התערבבו אתרוגי    קיום מצוה באופן שאינו, סוכה שחייב לפרקה בתוך ימי הסוכות,    -יש ענין לחנך קטן לישן במיטת קומותיים בסוכה  

]הרב משה    [האם חייבים כולם לקבל שוב עליה  -שנלקטו בשנת השמיטה, ספר תורה בשמחת תורה שנמצא פסול    -האב והבן הקטן  

 ( ' רהמה טובו אהליך יעקב )טז(, תשפ"א )עמפריד שליט"א[ 

מנחת    ]גם אם יכול לעשותה בחינם, שכר ש"ץ, תפילה לע"נ נפטר, העלאת מחיר אתרוג לפי סוג הלקוח[הוצאות ממון בקיום מצוות  

 אשר, תשע"ח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חהפריש מעשר ראשון קודם לתרומה באתרוג שהשתמש בו כבר למצוותו, האם ישאל עליו? 

לעבור על איסור ומות ומעשרות,  ]אתרוג שנשלח לציבור לצאת בו ארבעת המינים בסוכות ושכחו להפריש תראתרוג של טבל בסוכות  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  עבור הזולת, לציבור או ליחיד, להתנות תנאי אם יאכלנו, בין טבל לבין עבודה זרה[

לא יאכל ]התחלפו לו אתרוגים ותלה את האתרוג לנוי סוכה, לברך ברכת המזון באמצע סעודה כדי ששאלות ותשובות הלכות סוכות  

סעודת קבע חוץ לסוכה בימי גשם, קטן שהגדיל בסוכות מתי יברך שהחיינו על נטילת לולב, האם צריך להקדים את אביו ולתת לו את  

האם נפטר מברכת 'לישב בסוכה',    -כיבוד אב מול הידור מצוה, ברך בטעות: שהחיינו וקיימנו לחג הסוכות    -האתרוג המהודר שמצא  

בנו הקטן או אורח גדול, האם    -ל כל ארבעת המינים או די לשלם על אחד מהם, מי קודם לענין ישיבה בסוכה  האם יש מעלה לשלם ע

התערבבו אתרוגי    קיום מצוה באופן שאינו, סוכה שחייב לפרקה בתוך ימי הסוכות,    -יש ענין לחנך קטן לישן במיטת קומותיים בסוכה  

]הרב משה    [האם חייבים כולם לקבל שוב עליה  -שנלקטו בשנת השמיטה, ספר תורה בשמחת תורה שנמצא פסול    -האב והבן הקטן  

 ( ' רהמה טובו אהליך יעקב )טז(, תשפ"א )עמפריד שליט"א[ 

 

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 וע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

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