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   [פי סדר א' ב']ל  הפרשהבנושאי   ם שבועיים קישורים לעלוני

  

 מבית 'צוף'  -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 ה בחוקיך אשיח

 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 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 ולחן רבינו פנינים מש

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 זנגר שליט"א הרב יו"ט שיעורי 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 

 

 ]לפי סדר א' ב'[   שבועיים בנושאים שוניםעלונים קישורים ל

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

עין יצחק 
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   :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 ההתייעצות ומעלתה 

 ביקור חולים 

   הכנסת אורחים

   בשר בחלב בסעודת המלאכים

   קביעות מקום לתפילה

   מצוות חינוך

   סדום

 מצוה בו יותר מבשלוחו

 זריזין מקדימין למצוות 

 תפילת ותיקין

   עקידת יצחק

   'באשר הוא שם' או 'ע"ש סופו'

 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 תוספות  -קורונה 

 

 שנת השמיטה 
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 ההתייעצות ומעלתה נושא בפרשה:  

 

)עמ'    עיון הפרשה, תשע"ז  )באלוני ממרא( ]יח, א[  ]למול ביום או בלילה, מילה שלא בזמנה פסולה בלילה[ העצה שנתן ממרא על המילה  

 לו( )נג תירוצים( 

יוסף,   ]יח, א[  )באלוני ממרא(מדוע התייעץ אברהם על המילה?   ]לברך    שפת אמת, תרל"ד    מלאכת מחשבת, תשע"ו    תשע"ה  אשכול 

 קב ונקי, תשע"ט   "למול" או "על המילה"[

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב   הפרשה המחכימה, תשפ"א []יח, א)באלוני ממרא(   צים[]וגבולות השמיעה בקול היועמעלת וחובת ההיוועצות 

  -  מים זכיםמשנצטווה על המילה, מה ראה להתייעץ על כך עם אוהביו?    -אברהם אבינו, אבי המאמינים, שקיים כל התורה  

 (נ'אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  

  פניני זאת ליעקב, תשע"ט )עמ' ח( ]יח, א[)וירא אליו ה' באלוני ממרא(   ]על הגירות או על המילה[העצה שנתן ממרא על המילה 

ו, האם  קודם שיכריע בנידון שבפנימי  עם  ולפני מתן החלטה או הוראה. האם ומתי חייב להיוועץ  ן  רב ודיי]חובת ההיוועצות בהוראת דין  

   יז[   ]יח,)המכסה אני מאברהם(    [ידי עיון בספרים-אם ניתן לקיימה עלמקור וטעם החובה, המה  ,  רב הפוסק הלכות  חובה זאת חלה גם על

 תורה והוראה, תשע"ד 

   בראשית, תשפ"א-פרשת דרכים  יז[ ]יח, )המכסה אני מאברהם(  מדוע גילה הקב"ה לאברהם על הפיכת סדום?

 

 ביקור חולים   נושא בפרשה:

 

 תשפ"א  מלאכת מחשבת, תשע"ז  א[ ]יח,)וירא אליו ה'( מהיכן לומדים שהקב"ה בא לבקר את אברהם החולה? 

לומר עמו וידוי,   ,ולעודדו, לעוררו לתשובה  ]דאורייתא או דרבנן, מטרת המצוה; לדאוג לצרכי החולה, להתפלל עליו, לשמחוביקור חולים  

עומק הפשט,    לסדר חובותיו, ולכתוב צוואה, חולה בבית חולים, ביקור חולים בטלפון, ביקור חולים בחולה חסר הכרה, שהרי מתפלל עליו[

 מנחת אשר, תשפ"א   תשע"ח

 פרי ביכורים, תשע"ח      מאור השבת, תשע"ג  א[ ]יח,  )וירא אליו ה' באלוני ממרא(ביקור חולים 

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב ]והלכת בדרכיו[ האם גדול מחויב לבקר קטן ממנו? 

 משנת מהר"ל, תשפ"א   ביאור הדבר כשרואה המרגליות בצוארו של אברהם מתרפא

מפיק מרגליות,    ריפוי המילה של אברהם[]תמונה אחת, גילוי שכינה, כדי להציל את עבדיו, מטרת הקב"ה בביקור החולים אצל אברהם 

 תשפ"א

 )כד עמ'( אשיחה בחקיך, תשפ"אמצוות ביקור חולים 

חול או טיפול בבית  חולים  גדר המצוה   חשש טומאת מת  -ים  כניסת כהן לביקור  מדרבנן,  או  חולים, מדאורייתא  ביקור  ]מצוות 

בקשת רחמים על החולה או לדאוג לצרכיו, אופני טומאת אהל, מה מטמא באהל מת גדול, קטן, נפל ועובר, דין מתי עכו"ם באהל, ודיני 
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או מדרבנן, והאם יש הבדל בין החדר הפנימי שבו  הטומאה בחדרים הסמוכים לחדר שבו נמצא המת, דין 'סוף טומאה לצאת' מהתורה  

למטרת   וכן  רפואי,  טיפול  קבלת  או  לבדיקות  חולים  לבית  לכהן  כניסת  ומעלית,  מדרגות  חדר  לבין החדרים האחרים,  נמצאת הטומאה 

ה באחד מחדרי בית  הנגרמת כתוצאה מפטיר  -מחדר המתים או ממכון פתולוגי. טומאה מזדמנת    -ביקור חולים ויולדות,  טומאה קבועה  

 עולמות, קט   מתים ישראל וכשרוב המתים עכו"ם[ החולים, בתי חולים בהם רוב ה 

ביקור חולים, ביקור חולים   ת"ח חסר הכרה, טעמי מצוותעל    –איו  ]ברכת שחלק מחכמתו לירמצוות ביקור חולים בחולי אלצהיימר  

 וישמע משה, תשפ"ב בטלפון, תפילה על החולה[ 

 וישמע משה, תשפ"ב ? עשיר וקמצן שחלה האם יש מצוה להוציא הוצאות כדי לרפאותו

בוכה האם דינו כחולה, ג' ]בטלפון, לעשות צורכי החולה כשהחולה טוען שאין צורך, על חשבון ביטול תורה, תינוק  מצות ביקור חולים  

ראשונים למחלתו, מחלה מדבקת שאינה מסוכנת, ניחום אבלים וביקור חולים  ג' ימים  שעות ראשונות ביום, מהבוקר או משעת קימה, ב

 נשיח בחוקיך, תשע"ח מה קודם[

 עומקא דפרשה, תשע"ג    [תפילה בביקור חולים ,תפילה על מיתה ,כפרה סוריירפואה מי ,על עצמו] על חולה התפיל

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   א[ ]יח,)וירא אליו ה'(  ?ביקור חולים בבית חולים השייך לעבודה זרה 

 מעדני אשר, תשע"ז    א[ ]יח,)וירא אליו ה'(  ?אסרובשעות שבגמרא  גם כיום החול יםבקרמ מדוע

 מעדני אשר, תשע"ז  א[ ]יח, )וירא אליו ה'( האם יש מצוות ביקור חולים בחולה באבר אחד? 

 מעדני אשר, תשע"ז    א[ ]יח,)וירא אליו ה'( האם יש מצוות ביקור חולים במחלה מדבקת? 

  יאיר נזרו, תשפ"א ]ומקור המצוה[ביקור חולים גדרי מצוות 

כוונה?  בלא  גם  מקיים  האם  לחברו  אדם  שבין  הוא    מצוות  כשהאיסור  וקודשיו,  מקדש  טומאת  כוונה,  צריכות  מצוות  ]מתעסק, 

התוצאה, אדם שאבד מטבע ועני מצאה והשיב נפשו, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, אנשי ענתות, גוי שעשה פעולה שישראל נהנה על  

ילא בדק חמץ, התורם סלע בשביל שיחיה ידו מדוע אינו מקבל שכר, הנותן צדקה כדי להתפאר, כוונה לשמה בצדקה, המחפש מחט וממ

 מעדני כהן, תשפ"אבנו, ביקור חולים כחפצא של מצוה או ללכת בדרכי ה', ניחום אבלים לראות המאורע או לנחם את האבל[ 

 מעדני אשר, תשע"ה דבר מה כדי שלא תיטרף דעתו[   ]הבטיח לחולהנשבע לחולה שלא תטרף דעתו 

 מעדני אשר, תשע"ד  האם יש איסור לשבת ליד חולה כיון שהשכינה שם? 

 ו "מעדני אשר, תשע ? האם חולה יקום לפני רב שבא לבקרו

 ד " נוה ההיכל, תשעמשלוח קוויטל בשבת לצדיק עבור חולה  

 מעדני אשר, תשע"ה  תפילה על חולה שאין ידוע מה מצבו 

 מחמדי התורה, תשע"ב   הזכרת שם החולה בתפילה עליו

 נוה ההיכל, תשע"ג   תפילה על חולה סופני המתייסר

 מעדני אשר, תשע"ה מי שברך בשבת לחולה שאין בו סכנה 

 במשנת רש"י, תשע"ב   ]איסור מחיקת ה' בגרמא[ ולה במחלה מדבקת, ששורפים כל חפציו?חהאם לאפשר הנחת תפילין ל

   מעדני אשר, תשע"ו  הנחת תפילין לחולה ע"י עובד זר או אשה

 תורת המעדנים, תשע"ט ?בשעות שכתוב בגמרארק  לבקר החולה כיוםמדוע אין מקפידין 

 המעדנים, תשע"ט  תורת  ביקור חולה בשבת יגרום למבקר צער, האם יבקרו בשבת?יודע שה
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 תורת המעדנים, תשע"ט    ?האם בחולה באבר אחד אין מצות ביקור חולים

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א    מעדני אשר, תשע"ט  האם יש מצווה לבקר חולה המוגדר "צמח"?

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א ?  חולה מסוכן שנטל מצה מאחר בלא רשותו האם יוצא בזה חובת מצה

 תורת המעדנים, תשע"ט   ?האם יש מצות ביקור חולים בחולה במחלה מדבקת

 תורת המעדנים, תשע"ט ]יוסף נטל את אפרים ומנשה איתו[   ?האם מותר לבקר את החולה ביחיד

 ני אשר, תשפ"ב מעדקיים מצוות ביקור חולים? האם  –ביקר חולה ולא התפלל עליו  

 ני אשר, תשפ"ב מעד ?חייבים להתפלל דווקא במקום הביקור האם כדי לקיים מצות ביקור חולים ע''י תפילה

 ני אשר, תשפ"ב מעד  ?ינם ניזוקיםהרי שלוחי מצוה א איך יכול להיות שכשאדם בא לקיים מצות ביקור חולים ניזוק ונדבק

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לז( -מים זכיםם אבלים או ביקור חולים מה קודם? ניחו

 תורת המעדנים, תשע"ט  ? ניחום אבלים או ביקור חולים מה יותר חשוב

 המעדנים, תשע"ט  תורת ?דמבטל מצות ביקור חולים 'מתנה על מה שכתוב בתורה'הנשבע שלא ילך לבית פלוני האם הוא 

 תורת המעדנים, תשע"ט  ?חייב בביקור חולים 'זקן ואינו לפי כבודו'מדוע 

 תורת המעדנים, תשע"ט  , ובעבר לא נרפאו[ המצוה כדי שיתפלל על החולה ] ?'יתאידאור'שביקור חולים כיצד יתכן 

  ( נהאספקלריא, תש"פ )עמ'  ?  האבן טובה באמצעותאברהם לא התרפא מן המילה  מדוע

 

 נושא בפרשה: הכנסת אורחים 

 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט -ברוך שאמר  נפגשו 'דין'ו 'חסד'

אורחים היום)  ]מנין שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה[  ?באיזו שעה חיפש אברהם  כחום  יושב פתח האוהל  ] והוא  א(  אספקלריא,       [יח, 

 תשע"ח )עמ' מד(

אברהם   אצל  המלאכים  המלאכים  -אכילת  על  האדם  מעלת   יתרון  על  האדם  מעלת  גדולה  המלאכים  על  למשפיע  הפך  ]אברהם 

  מערכי תורה, תשפ"בהמלאכים[ 

פניני          עשה במחשבה שניה, תשע"זסוף מ  [יח, א( ]והוא יושב פתח האוהל כחום היום)  מדוע אליעזר לא "מצא" אורחים, ואברהם כן?

 דעת, תשע"ז 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז(-ממגד גרש ירחים הכנסת אורחים של אברהם אבינו  -אהבת חסד 

רחיצת רגלים או טבילה ממש, חיוב הטבילה ככניסה למקום המקדש, השראת השכינה בבית הצדיקים, טבילה קודם ]טבילת בעל קרי  

סימן   שהיא  אסמכתא  דרבנן,  דין  או  גמור,  חיוב  היא  עזרא  טבילת  האם  כעונה,  שומע  מדין  הלומד  על  גם  או  המלמד  על  תורה,  תלמוד 

בודה זרה, תחום שבת, ספיחי שביעית, אברהם אבינו קיים גם דינים מדרבנן, האם בעלמא או אסמכתא שהיא גילוי רצון התורה, טומאת ע

וגדריה, חילוק הדינים בין הסרת  יום כיפור  יש לדקדק לגבי חציצה כמו בטבילת מצוה, האם בתשעה קבין יש דין חציצה, טבילה בערב 

ום הכיפורים, ביטול טבילת עזרא היה בבבל, אך לא  הטומאה לבין חלות שם טהרה, ברכה שייכת רק על חלות שם טהרה, ראה קרי בי

בארץ ישראל, האם ביטלו רק לתורה או גם לתפילה, תושבות, ישיבת הדיינים, קבלת העדות, סדרי הדין, דיון הדיינים בפני עצמם, תלמוד 
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א בעדת  ניצב  אלוקים  ובקומך,  בשוכבך  עמידה,  או  ישיבה  שאינה  'סמיכה'  בישיבה,  או  בעמידה  הכתוב    ל,-תורה  מסרן  דווקא,  בישיבה 

לחכמים, זמן קריאת שמע, פסוק ראשון או הכל, להוציא מליבן של צדוקים, קראים, כשעובר על הכרעת ההלכה ללכת אחר הרוב, אחרי 

 (שסהמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [ד, ח( ]יורחצו רגליכם)רבים להטות, מצוה הבאה בעבירה[ 

 משנת מהר"ל, תשפ"א ]שאר ניסי המדבר לא הוצרכו לזכות מיוחדת לקיומם[ בזכות אברהם זכו למן באר ועמוד הענן 

וקדימותם, בל תאחר בקדישו כשהאורחים רעבים, הכנסת   הכנסת אורחים פני השכינה, סוגי אורחים  ]ליווי האורח, המאמץ, הקבלת 

ל פתוח  ביתך  מצוה,  הידור  ללוט,  אברהם  בין  שבגופו,  מצוה  דמצוה'[אורחים  'חפצא  אדם  של  ביתו  השבת   רווחה,  לשלחן  קובץ  -מסביב 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' טו( 

עומקא דפרשה,    מצווה[]ליווי ע"י שליח, מעלת ליווי אורח ושכרה, ליווי אורח בכניסתו לרכב, מהות ההכנסת אורחים    -ליווי אורחים  

 וידבר משה, תשפ"א    תשפ"ב    פניני אי"ש, תשפ"א     תש"פ

 וידבר משה, תשפ"א חינוך להכנסת אורחים 

 תורה והוראה, תשע"ט  ליווי, את מי להכניס[]מה כלול בה,  הלכות ומנהגים  -הכנסת אורחים 

ום,  שאכלנו משלו, המאכיל חברו חינם ואחר הארוחה מבקש תשל]  תביעת אברהם אבינו מהאוכלים מסעודתו שיברכו מעיקר הדין

ה לחברו האם יכול לבקש , שילם הוצאות רפואכדי שיתגיירוהמפרנס אשת חברו, דור בחצרי, אכול עמי שחייב משום נהנה, האם האכילם  

   נועם אליעזר, תשפ"ב[ עבודא דרבי נתןי, ש החזר, כשבעל האשה החולה יכול לשלם, היורד לשדה חברו

 )מכתבים(  מעדני אשר, תשע"ה מדוע לא ביקש אברהם מאורחיו שיברכו ברכת הנהנין?  

אברהם   של  רחוקים  אורחים  דתית  כפיה    –קירוב  המזון[]האכלת  ברכת  לברך  שאמר   ולימודם  רוזנבלום  -ברוך  ברוך  הרב  שיעורי 

 פ"אשליט"א, תש

 נחל אליהו, תשע"ט )עמ' יב(     תשפ"ב  משנתה של תורה, תשע"חמדוע 'גדולה הכנסת אורחים' מקבלת פני השכינה? 

 ט' תירוצים דרישה וחקירה, תש"פ? עם הקב"ה 'עוסק במצוה'מדוע לא היה אברהם אבינו פטור מהכנסת אורחים הרי היה 

 ( קהאספקלריא, תש"פ )עמ'   על "קבלת פני השכינה"  -מעלת "הכנסת אורחים" 

 יםט' תירוצ    ד(ע אספקלריא, תשע"ח )עמ'   ]סכנה[כיצד האכיל אברהם לשונות בחרדל ביום חם? 

ביום, סעודת ]קביעות סעודה לברכת המזון   בכל סעודה  או  ערב  או  בוקר  היה, אכלו מצה עשירה, קביעות סעודה בסעודת  פסח  ערב 

ארעי, לפי דעת האוכל או לפי דעת רוב בני אדם, אכילת ארעי בשבת וביום טוב, שיעור סעודת שרה למלאכים, סעודת מצוה של שלישי  

קביעות סעודה בשלישי למילה, אכל מזונות ואח"כ קבע סעודתו, אכילת   למילה, סעודת שלישי למילה מפורשת בקרא יותר מסעודת ברית,

 (שעזשע"ז )עמ' מקרא העדה, ת]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [א, ח( ]יואקחה פת לכם וסעדו לבכם )קבע וארעי בסוכה, פירות בסוכה[ 

לגבי מילים שנוספו לתפארת הלשון[  ]עיטור סופרים   ]יסעדו לבכם אחר תעבורו)הלל"מ  גרינצייג שליט"א[     [ה,  ח (  מקרא ]הרב אליהו 

 ( שפבהעדה, תשע"ז )עמ' 

 קב ונקי, תשע"ט ]ומנהג השוחטים לקחת הלשון לעצמם למרות שהוא חלק ממתנות כהונה של לחיים[  האכלת לשון דוקא ע"י אברהם

אורחים י  הכנסת  האם  בציבור  לתפילה  היוצא  שליח,  ע"י  לקיימה  שאפשר  או  שבגופו  להפסיק ]מצוה  לתפילה,  ילך  או  באורח  עסוק 

בתפילה לכבוד אורח שהגיע, כשהאורח בא מעצמו או כשאינו אוכל כאן, כשגובה תשלום על האירוח, הנהגת בעל הבית עם אורחיו, הנהגת  

  גש ומה  אוכלב  האורח  זכות  האורח עם בעל הבית, הגדרת אורח הדר במקום אחר וזקוק למגורים ומזון, או גם הדר כאן והגיע לביקור,  

 פקק  על  עלותאשה במנתו, אורח הנוטל לביתו אוכל או פרחים בתום החתונה, ב  קידשש  אורח,  הבית  בעל  שלמשרתו    אוו, נתינתו לבנו  לפני

 המצוות בפרשה, תשע"ז    עולמות, רעז      מאור השבת, תשע"ד   [ח, ב]י[ לבקבוק שתיה שהוגש באירוע והיה עליו מספר זוכה

 מדי שבת, תשע"ז  [, קירוב רחוקים באמצעותה]אובדן הפרטיות, מצוה שאין לה שיעור הכנסת אורחים המשובחת שבצדקות
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]ליווי אורחים, זקן ואינה לפי כבודו, סעודת מרעים, הזמנת חבר האם הוא 'אורח', מי הוא אורח לגבי ברכת אורח לבעל הכנסת אורחים  

   עומקא דפרשה, תשפ"א  הענקת ה'מקום', מצוה חיובית או קיומית[הבית, שכר הכנסת אורחים של אברהם אבינו, 

 ששכר, תשע"ח מעיינות בני י  ]חובת הקהל[הכנסת אורחים עירונית 

ההבדל בין   ,מדוע לא זכה נח להיות עמוד החסד בעבור פעילותו בתיבה,  ין הכנסת האורחים של אברהם לזו של איוב]בהכנסת אורחים  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  [חסד לרחמים

 פרי עמלנו, תשע"ט    הגבעה, תשע"חאורות    ]יח, ב[)וירא וירץ לקראתם(  ]לתת 'טרמפ' בדרך["חסד לאברהם" בימים ההם ובזמן הזה 

  מלאכת מחשבת, תש"פ   מידת החסד במשנת אברהם אבינו

 ( חוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יא-נחל אליהו  לקנות בליבו את הרצון להיטיב לאחריםעיקר מצוות החסד 

 ( כוסף גיליונות, תש"פ )עמ' א-ליהונחל אהכנסת האורחים של החפץ חיים 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   ]יח, ב[מה קודם?   -מילה או הכנסת אורחים 

שליח? ע"י  לרחצה  מים  ונתינת  בעצמו,  אברהם  עשה  הדברים  רוב  מדיני    מדוע  או  ]רחיצה  מע"ז,  מהרחקה  או  אורחים  הכנסת 

דרכים בתורה      שלמים מציון, תשע"ז  [ ד,  יח]  (קח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ וי)  שניהם יחד, ושינוי הנהגת אברהם מלוט[

 מהאלשיך, תשע"ז 

 עולמות, קעח  ]יח, ג[עוסק במצוה פטור ממצוה  

 מלאכת מחשבת, תש"פ    [ד,  יח] (נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ קחוי )מדוע השתחוו הערבים לאבק רגליהם? 

קח נא מעט וי)  ]מלכי צדק הוציא לחם ויין, עמון ומואב לא נתבעו על אי הצעת יין, הכנסת אורח בשבת[  האם חייבים לכבד אורח ביין?

 מעדני אשר, תשע"ה      מעיינות בני יששכר, תשע"ז [ד,  יח] (מים

 שואלין ודורשין, תשפ"א ]מלכי צדק ברך את אברהם ואז הוציא לחם ויין[ אמירת 'לחיים' אחר ברכת בורא פרי הגפן 

 שבילי פנחס, תשפ"ב  כי המלאכים אינם רשאים להיכנס בבתי גואי אברהם אבינו לא הכניס את המלאכים בביתו

בארה של   [ יח, ד( ]ח נא מעט מים ורחצו רגליכם)יוק ]מלאכים יודעים ערבית, ארמית, שאר לשונות[  ? באיזו שפה דיבר אברהם עם אורחיו

    תורה, תשע"ז

 תשע"ז    מחמדי התורה, תשע"ד   ]יח, ח[ )ויקח חמאה וחלב ובן הבקר( ? מדוע לא נתן אברהם לחם לאורחיו

 )מכתבים( מעדני אשר, תשע"ה  ]יח, ח[ )ויקח חמאה וחלב ובן הבקר( מדוע לא נתן אברהם דגים לאורחיו? 

]עמילן של טבחים, פסח היה, יראת שמים מונעת חימוץ באדם, וגם בטבע, ובמורא    ? ורטים הרכיבים בהם השתמשה שרהמדוע מפ

גילוי שכינה,   זו  ]יח, כזגילוי שכינה בביקור חולים של הקב"ה[  גדול  האיחוד בחידוד,  כח[  -)מהרי שלוש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות( 

 תשע"ז 

(  , ברש"י)מהרי שלוש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות  ]שחיטה, לישה, לישה בשינוי[כיצד עשה אברהם מלאכה ביום טוב עבור גוי?  

   (סהאספקלריא, תשע"ח )עמ'    כח[ -]יח, כז

בסעודת החג החג  אורחים  לסעודת  שבת  מחללי  או  נכרים  אין  ,  ]הזמנת  טוב,  ביום  נפש  אוכל  לצורך  נוכרי  בישול  ירבה  להזמין  שמא 

כרי ביום טוב  נו מדוע אין להתיר לבשל עבור  ,  ליה  חזי  אורחים  ליה  ומיקלעי  הואיל  -ום חול  בישול ואפיה ביום טוב לצורך י, ריבוי  בשבילו

מצויים בבית בסעודות  העובדים זרים  ,  שמא ירבה בשבילו  וששיםמותר להאכילו ולא ח  נוכרי שלא הוזמן  לצורך,  שהותרה  מדין "מתוך

האם  ,  ליהדות, בעלי בית מלון או מסעדה המארחים נכרים ומחללי שבתלצורך קירוב  , הזמנתם  מחללי שבת לסעודת החג, הזמנת  החג
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כנת , האורח הבא מעצמו,  הזמנת הורים או בנים מחללי שבת,  גדר חילול שבת בפרהסיא למעשה,  מחלל שבת בזמנינו נחשב 'תינוק שנשבה

 שמעתא עמיקתא, תשע"ז   עולמות, רו  החג[הקנאת האוכל מערב , סעודת יום טוב שמשתתף בה בן זוג מחלל שבת

 מעדני אשר, תשע"ט מצוות הכנסת אורחים? היא הדר באותה עיר, האם אירוח קרוב או חבר 

 בא, תשע"חפתקא ט  ]לרמז לתושבי סדום שהם נכשלים בחוסר הכנסת אורחים[מדוע שבו המלכים את לוט ואת מאכלו? 

   (נגאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]בריאות[ כיצד הוציא להם אברהם בשר שוורים בימות החמה?

   ( עג אספקלריא, תש"פ )עמ'     אורחים כל ימי חייו?את הכנסת האברהם אבינו ולא  מעשה חד פעמי של  למה התורה הדגישה את  

 עמוד החסד, תשפ"א 

 (קיחאספקלריא, תש"פ )עמ'   אנשים או מלאכים -אורחי אברהם 

 וישמע משה, תשע"ט האם הגשת ארוחת בוקר בבית כנסת היא 'הכנסת אורחים'? 

 

  בשר בחלב בסעודת המלאכים   בפרשה:נושא 

 

]סדר הדברים בפסוק, וסדר הבאתם לאורחים, חלב לפני בשר, דעת השטמ"ק  ?  האם אכלו המלאכים אצל אברהם אבינו בשר בחלב

שאכלו יחד, בני נח אינם מצווים על בשר בחלב, אברהם לא הפריש את אורחיו ממאכלים המותרים להם, האם אברהם בישל להם בשר  

, איסור בישול בשר בחלב מדרבנן בכלי שני או בבשר חיה, איסור חלב לבן נח מדין אבר מן החי, היוצא מן האסור אם מותר לבן נח[ בחלב

נחל    (צאספקלריא, תשע"ח )עמ'     הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    מעדני אשר, תשע"ז    שלמים מציון, תשע"ז   ]יח, ח[)ויקח חמאה וחלב ובן הבקר(  

 אליהו, תשע"ט )עמ' יב( 

הדםמנין שמותר לשתות חלב?   כתוצר  או  החי,  מן  כאבר  אינו  לנוכרי]מדוע  חלב  ודין  הבקר(  [  ,  ובן  וחלב  חמאה  ח[ )ויקח  הגר"א    ]יח, 

 גניחובסקי, תשע"ז 

י, ארץ זבת חלב ודבש, מדוע לא הוכיחה הגמרא היתר חלב מאברהם, חלב שחוטה[ ]דם נעכר ונעשה חלב, אבר מן הח  היתר חלב לבני נח

 עשר עטרות, תש"פ 

יוצא מן החי[]היתר חלב לבני נח   ונעשה חלב, איסור  מקרא ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[     חלב ביסודו הוא אבר מן החי, דם נעכר 

 ( שפגהעדה, תשע"ז )עמ' 

יכשרות החלב ומוצריו   על חלב ישראל,  שראל, חלב עכו"ם, חלב מומר, פועלים נכרים במחלבת מומר, שי]חלב  מוש במחלבות בפיקוח 

 לענין הלכה, תשפ"ב   [על 'גילוי' הקפדהכשרות כשהמשגיח 'יוצא ונכנס', פיקוח ממשלתי, 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג   ]יח, ח[)ויקח חמאה וחלב ובן הבקר(  'שומר' בין אוכלי בשר וחלב  

חלבית במחבת  טיגנו  מהם,  ששליש  ונתברר  ברכות,  שבע  לשמחת  שניצלים  ראויה    הכינו  שאינה  חתיכה  בריה,  ברוב,  ]ביטול 

להתכבד, מין במינו יבש ביבש, אם יחתכו את השניצל, האם מותר להרבות בכמות כדי לבטל בידים, עוף אסור מדרבנן, האם צריך לעדכן  

   פניני חשוקי חמד, תשפ"באת האורחים שהמזון כשר מדין ביטול ברוב, אברהם אבינו לא נתן לאורחיו את מה שהוא עצמו לא אכל[ 

לפיו   הכניסו  וכבר  חלב  אכילת  על  שהכל  וברך  ושכח  בשר  האם אכל  איסור,  אכילת  על  ברכה  קטנה,  טעימה  לבטלה,  ]ברכה 

יסיח עד שיעברו שש שעות, יבטל את החלב ברוב מים, עד   מדאורייתא די בסילוק וקינוח, בסעודה אחרת, אחר שברך ימתין בשקט ולא

או כל ממונו, כשעוסק  כדין חיוב מצוה מדרבנן, חומש  לפטור את ברכתו שלא תהיה לבטלה, כדין איסור דרבנן או  כמה חייב להשתדל 

חלה הברכה אחר כך כשיעבור האם    –ברך ברכת הנהנין והפסיק בין הברכה לאכילה, ובזמן שהפסיק היה אסור לו לאכול  במצוה אחרת,  
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התפלל מנחה, האם יעדיף להתפלל או לתקן אם טרם  פורס מפה ומקדש האם חוזר ומברך המוציא, הבדל בין קידוש לטעה בברכה,  הזמן,  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב  את הברכה[

 מלאכת מחשבת, תש"פ   טעמו של הגר"א לאיסור אכילת גבינה אחר בשר 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   ]יח, ח[ ויקח חמאה וחלב ובן הבקר( )בשר בחלב לבני נח 

 

   קביעות מקום לתפילה  נושא בפרשה:

 

 משנת מהר"ל, תשפ"א   דביקות בעצם -קביעות מקום לתפילה 

הפליגו במעלת "הקובע מקום לתפילתו" ואמרו כי "אלוקי אברהם בעזרו", ו"אוייביו נופלים   חז"ל]  קביעות ומקום קבוע בבית כנסת

כמו כן צ"ע האם  . בבית בלבד, או גם בבית כנסת האם חובת הקביעות היא במקוםה,  קביעות המקום לתפיל מעלת תחתיו", ויש לבאר את

היא הקביעות  מסויים חובת  רק במקום  או  הכנסת,  כנסת בבית  מקום בבית  קביעות   • מסויימות מסויים  מסויים בתפילות    .במקום 

כנס והזכויות הבעלות גדרי בבית  ישיבה  קנין  ת,  במקומות  הוא  הכנסת  בבית  מקום  קנין  ונרכש בקרקע האם  הכנסת  , לעולם בית 

זמני או בלב  שעבוד  הישיבה  מקום  אח ד,  על  במקום  לגור  רשאיעבר  האם  מקומו  ר  את  שיחפו לתת  מכובד  ץ,  למי  מקום  לו  שהיה  זקן 

בית הכנסת האם על מקומ בנו הצעיר ב"מזרח"  לשבת  כאביו[ רשאי  "ראוי"  דיניו,  ]שאינו  בבית   חזקת קרקעות  האם  על מקומות  חלים 

קדימהת,  הכנס מדי זכות  הכנסת  בבית  לידו  המתפנה  מקום  מצר"  ן לרכוש  הכנס המחאה זכות,  א"בר  בבית  מקומות  הוספת  ת,  נגד 

חלות מקח  ו,  בהגדרת בעלות ושותפות בבית הכנסת מתקופות קדומות לתקופתנ השינוייםו,  לאחר הרחבת מקומות בבית הכנסת סידור

 אורח ם,  על ידי הגבאי בעל כורחו  המתפלל החלפת מקוםת,  על רכישת מקום בבית הכנס ההגבלותה,  מקומות בית הכנסת בזמן הז  וממכר 

 עולמות, תנא   [לבקש ממנו לפנות את המקום האם מותרע, שהתיישב על מקומו הקבו

והתחיל  ובא אחר   ישב במקומו ו,  מאחוריו ומצדדי טעם הדבר, האם בכלל האיסור לשבת,  תוך ארבע אמותיו]יושב ועובר כנגד המתפלל  

לידו לעמו,  להתפלל  צריך  המתפלל ההיתר אופניד,  האם  של  אמותיו  ארבע  בתוך  בתפילה כאשר  :לשבת  עוסק  עיון ,  בתורה או היושב 

ישיבה בתוך ארבע אמותיו  י,  וידו ביום כיפור כשהמתפלל מאחוריו אומר,  חלש כאשר היושב בצד המתפללם,  תהלי מירת , אבהרהור בספר

]חולה[ בשכי של  לבישי או בההמתפלל  המתפללבה,  כנגד  כשהעבור  טליתו מתפלל,  מתפלל משלשל  או  פניו  עצומ על  כאשר   ות,  בעיניים 

מכוון אינו  כשהמתפלל  בתפילת הפסיק כשהמתפללו,  בתפילת המתפלל  התפילה ו,  את  מתפליאחראך  ו סיים  שעדיין  מי  עומד  כשיש  ו  ל, 

שסיימו את  ש"ץו, רב או  על חברו ללכת בביתו כנגד  האם אוסר  חברו בבית בתפילההעומד  שם,  שרבים עוברים  או סטנדר, כ  ה, שולחןמחיצ

 , השלמת מניןם,  הניו לעלות לדוכן לנשיאת כפיים או ליטול ידיים לכרת  צורך מצוה עובל, לתפילתם ורוצים לפסוע לאחוריהם כנגד המתפל

חובת הזהירות של המאריך בתפילתו   ש,  קדי או מי שאומר ש"ץ כנגד,  שמתפללים כריונ או קטן,  אשה לעבור כנגד ה, כבוד הבריות,קדוש

 עולמות, שסא   [שלא לצער מתפללים אחרים

למשיב לא בשמחת תורה כי כבר החליף  ]התפלל שחרית ומוסף ונתבקש להיות שליח ציבור לחזרת הש"ץ בשחרית למנין אחר  

 צבא הלוי, תשפ"ב הרוח[ 

לתפילה   אמות[  קביעות מקום  ד'  נפק"מ, תוך  טעם,  שמו"ע,  רק  או  התפילה  כל  הכנסת,  בבית  בבוקר(  ]בבית,  אברהם  כז[ )וישכם     ]יט, 

 מחמדי התורה, תשע"ו 

המתפלל   לפני  העובר  הלכות  מתפלל"  באלכ"מטרד  העובר  הפתח,  מול  לפניו[]המתפלל  בבוקר(    סון  אברהם  כז[)וישכם  תורה     ]יט, 

 והוראה, תשע"ח 

    תשפ"ב    פניני אי"ש, תשפ"א ]הקשר למידת הענוה[מעלת קביעות מקום לתפילה 
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ד' אמות, האם בכל התפילות, בכל התפילה או רק  קביעת מקום לתפילה   גם בתוך אותו בית כנסת, תוך  ]מבית כנסת לבית כנסת או 

מחמדי        עומקא דפרשא, תשע"ד ]יט, כז[   )אל המקום אשר עמד שם(  שמו"ע, כשחולף בדרכו על בית כנסת אחר אין מעבירין על המצוות[  

 התורה, תשע"ו 

 פניני דעת, תשע"ז מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל   -תפילה ומקום תפילה 

ד' אמות, האם בכל התפילות, בכל התפילה או רק  קביעת מקום לתפילה   גם בתוך אותו בית כנסת, תוך  ]מבית כנסת לבית כנסת או 

מחמדי       עומקא דפרשא, תשע"ד    שמו"ע, כשחולף בדרכו על בית כנסת אחר אין מעבירין על המצוות[ ]אברהם בתפילתו להצלת סדום[

 התורה, תשע"ו 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד עמודי, ד' אמות של הלכה[ ]מערת רשב"י, בית כנסת שחרב, ביני מעלת תפילה במקום ששימש בעבר לתורה 

 הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ו    מקום הראוי לתפילה

חב על  בזכות  רו  המתפלל  נפקדה  שרה  האם  עצמו,  תפילת  שתקובל  כדי  רק  חברו  על  כשמתפלל  עצמו,  על  גם  בהתפלל  תחילה,  ]נענה 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב  אברהם או שהובטח לה, הסגולה[

 (קכדאספקלריא, תש"פ )עמ'   תפילות אבות תקנום

 

   מצוות חינוך  נושא בפרשה:

 

 עטרת תפארת, תש"פ      כאיל תערוג פסח, תשע"ו  זצ"לקונטרס בענין "חינוך" במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

 א גניחובסקי, תשע"דהגר"   []האם חייב מדאורייתא, מדרבנן, מדין חינוך, עד מתי נקרא עשו כ'קטן'הפרשת קטן מאיסורים 

 דרישה וחקירה, תשפ"א ]האם שייך שקטן יקיים מצוה, הרי הוא חסר כוונה[ האם מצוות חינוך היא מן התורה 

דרישה וחקירה,  )למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר לו( ]יח, יט[    ?מדוע ציוה אברהם את בניו לעבוד את ה' על מנת לקבל שכר

 תשפ"א

קדימין  ]ויכוח שרה ואברהם בעניני חינוך ישמעאל, דרשה צמר ופישתים, מצוות שמע בקולה, זריזין מחינוך לעול מצוות וחינוך למצווה  

 מפיק מרגליות, תשפ"א  ואברהם לא שאל שאלות, כי ידעתיו למען אשר יצוה[

 עיוני מנחת חינוך, תשפ"א    לאור החכמה, תשפ"א חינוך בבן או בבת

 משנת מהר"ל, תשפ"א  אברהם לא רצה לגרש ישמעאל מביתו כדי להחזירו למוטב

 שואלין ודורשין, תשפ"א ]צחוקה של שרה[ ול שלא ילמדו ממנו בני ביתו להקלחובה קדושה לפע

 ו "מדי שבת בשבתו, תשע  מסירות נפש לחינוך מגיל צעיר

בניה[מצוות חינוך   בחינוך  חיוב האם  כתיקנה,  לקיים המצווה  לחנכו  דרבנן,  או  בניו(     ]דאורייתא  את  יצוה  יט[)למען אשר  מאור      ]יח, 

 השבת, תשע"ז 

 ב "תורה והוראה, תשע     ה" תורה והוראה, תשע    ה" מעדני אשר, תשע הכאה לדרכי חינוך  

 הגר"א עוזר, תשע"ג     ג" עומקא דפרשא, תשע  ]יח, יט[ )למען אשר יצוה את בניו(חינוך קטנים למצוות מדאורייתא או מדרבנן 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג חינוך קטן להידור במצוות   

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_04_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_04_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_04_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_04_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_04_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_04_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/357_04_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_04_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/266_04_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_04_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_04_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_04_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/357_04_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/598_04_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/599_04_81.pdf
file:///D:/קבצי%20וורד%20מראי%20מקומות%20ועוד/מראי%20מקומות%20קבצי%20וורד%20ו%20PDF%20עדכניים/מראי%20מקומות%20תשפא/חומש%20בראשית%20תשפא/פרשת%20וירא%20תשפ''א/beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_04_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/495_04_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_15_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_04_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_04_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_04_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_04_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_09_72.pdf


 

]קטן שהגדיל בין תפילה לתפילה, שכח מנחה אחרונה האם קטן שלא התפלל תפילה באונס או שוגג חייב להשלימה מדין חינוך?  

   הגר"א גניחובסקי, תש"פ לפני בר המצוה[

הזמן הקובע הוא בחיוב המצוה,    חיגר שנתפשט, מי שאין לו קרקע פטור מעליה לרגל, מי שכבר הפך גדול]האם יש דין 'חינוך' בגדול?  

בקטנות וחצי כזית בגדלות, האם חייב מדין חינוך, בליל בר המצוה התפלל חצי מעריב   משא"כ במצוה שנתחייב בקטנותו, אכל חצי כזית 

   הגר"א גניחובסקי, תש"פ קודם השקיעה וחצי ערבית אחר השקיעה, קטן שהגדיל[

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ האם קטן שהגדיל במוצאי שבת חייב בתוספת שלא היה חייב בה בכניסת השבת?  

את ידי ברכת התורה בברכת  , יכוין בערבית לצ]ברכת התורה של בוקר היא רק מדין חינוךברכת התורה בליל בר המצוה לקטן שהגדיל 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  [אהבת עולם

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

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

]אכל בקטנותו והגדיל תוך שיעור עיכול האם חייב ברהמ"ז דאורייתא או דרבנן, ארבעת המינים שאולים לקטן חיוב חינוך בספיקות?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  מעיד בפני קטן אחר שכלי טבול[ביום טוב שני של חג, עד קטן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט האם קטן יוכל לקיים מצוות חינוך במצוה דאורייתא ע"י שישמע ממי שחיובו רק מדרבנן 

עיון הפרשה, תש"פ )עמ'      ]הישן תחת המיטה בסוכה, קניית ארבעה מינים פסולים לקטן[קיום מצוות חינוך בחפצים הפסולים למצווה  

37) 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א   חינוך בדוגמא אישית

 מנחת אשר, תשע"ט גדרי מצוות חינוך 

 דבר הלכה, תשע"ד    מנותחינוך קטנים למצוות משלוח 

 מעדני אשר, תשע"ג    ]אע"פ שאין להם קרקע[ מצות חינוך קטנים לעליה לרגל

 ( טוירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ'  ונגיעה באוכל לפני נטילה  -גיל חינוך לנטילת ידים בבוקר 

 (מה תשע"ט )עמ' אוסף גליונות, - בירור הלכה ]בבן ובבת, ובקטן שאין לו אב[ על אשה מצות חינוך

 בירור הלכה, תש"פ  ה[האם מותר לקטן לעשות עבירה, כגון חילול שבת, גניב, טן בעשה ול"תחייבת, קאשה ]האם דין חינוך 

 

   סדום  נושא בפרשה:

 

 היא שיחתי, תש"פ הסרת הלוט מפניו של לוט    

 פניני אי"ש, תש"פ )ואנשי סדום רעים וחטאים( ]ישמעאל, יוחנן כ"ג שנעשה צדוקי[  לא להזכיר ולקרא בשם רשע

 טעמא דאורייתא, תשפ"ב )ואנשי סדום רעים וחטאים(  ]מידות ועריות[ בין אדם לחבירו ובין אדם למקום -רעים וחטאים 

 משנת מהר"ל, תשפ"ב  ]העמדת דבריהם על שורת הדין, העדר הויתור, מכאן הדרך קצרה לחמס, טעות בחשבון[שורש חטא אנשי סדום 

 מהר"ל, תשפ"ב  משנת]מדוע היא מידה בינונית, חוסר הרצון לשתף עם הזולת אפילו בדבר מועט[ שלי שלי שלך שלך  -מידת סדום 
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 פתקא טבא, תשע"ח  ]לרמז לתושבי סדום שהם נכשלים בחוסר הכנסת אורחים[מדוע שבו המלכים את לוט ואת מאכלו? 

מל סדום  ]אין עונשין אלא א"כ מזהירין, מדוע נח בנה תיבה מאה ועשרים שנה כדי שיחזרו בתשובה,  מתי היתה התראה לאנשי סדום?  

היו מתים בשבי אברהם  ללא חסד  פדאם,  ואברהם איש החסד  הרגישו את החסר,  כל רכושם הם  עם  נשבו  משנתה של תורה,    [ועמורה 

 תשפ"א

 משא נחום, תשפ"ב  ]ארדה נא, ברש"י[מאומדנא ולא  –חובת הדיינים לפסוק רק ע"י ראיה ברורה 

סדום   עקבית[]חוקי  משפטית  שיטה  או  כעס  כבדה    התפרצויות  כי  וחטאתם  רבה  כי  ועמורה  סדום  כ[]מאוד(    ממרא)זעקת  האיחוד     יח, 

 בחידוד, תשע"ד 

וזבולון, תמיכה מכולל, אי קבלת מתנות ממלך סדום   יששכר  ללומדי תורה, שותפות  ותמיכה קבועה  לך, מתנה  מכל אשר  ]אם אקח 

מניעת ברכה או קללה, הרימותי ידי, למען ייטב לי בעבורך, בין   -נא מתנות  סירובו של אברהם לקבל ממלך סדום, מניעת קבלת מתנות, שו

   עומקא דפרשה, תשפ"במלך סדום למלך פרעה, נתינת מתנות לחתן[ 

 דברי אמת, תשע"ח)ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע( ]יח, לב[  פשר השתדלותו של אברהם אבינו בעד אנשי סדום 

ועל עם ישראל   על הכלל[סנגוריה על סדום  על הפרט,  על אנשי דורו,  גדעון  חיים      ]סנגוריה של משה רבנו אחר חטא העגל,  אורחות 

 במשפטי התורה, תשפ"ב 

]מטרת הבריאה בחירת האדם בטוב, הקב"ה רוצה שהטוב בעולם מדוע בסדום ניסה אברהם לבטל הפיכתה ובפרשת העקידה לא?  

 עמוד החסד, תשפ"א מדו זכות ורחמים[ יבוא מהאדם, הקב"ה משתף את אברהם ומשה בגזירותיו כדי שיל

 נ"ח עמל משה, תש ]בעלות האדם על ממונו[חטאם של אנשי סדום 

 היא  הפטור  שסיבת  הראשונים  ודברי  ה נהנה וזה לא חסר,]שלי שלי ושלך שלך, מידה בינונית או מידת סדום, זכפייה על מידת סדום   

מדין 'כופין על   בו  למחותבעה"ב    רשאילא  לכתחילה  גם    וא,  רשות  ללא  בדיעבד כשדר  רק   נאמר   זה  דין  האםם',  סדו  מידת  על  כופין'  משום

שישניה  של  בקרקע,  חצרו  את  להשכיר  יכולה"ב  בע  איןכש  דווקאמידת סדום',    ם,  תשלו  ללא  ציבורית   בתחבורה  או  מלון  בבית  מושם, 

דירת    מעל  מרפסת   בניית  העמדת השכן,    חצר   או  דירת  דרך  בניה  וחומרי  ארגזים  העברת   ך,  מכ  כתוצאה  היזק   לשכן  כשאין  שכנוחלל 

  תוספת דברים ו, ב משתמשים  לא השכנים הדיירים בשטח משותף ששאר אחד  שימושו, לדירת תוספת  בניית  לתמוך  שכן  מרפסתב  פיגומים

חומר עונשם של אנשי ,  םסדו  מידת   על  כפיה  מדין   ירושה  צו  על  חתימה  חיובח,  המשלו  עלות  התייקרה  שלא  באופן  בדואר  חבילה  למשלוח

   (עזאספקלריא, תשע"ח )עמ'    תורה והוראה, תשע"ז   רוממות, תשע"ז   עולמות, עט   [הלקח מכךם, סדו

שיעורי  ]טרמפ באוטובוס שחציו ריק, זה נהנה וזה אינו חסר, מידת סדום[    ?האם צריך לשלם עבור נסיעה באוטובוס שהוזמן לחתונה

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ד -ליל שישי

]חלוקת ירושה, דר בחצר חברו, זה נהנה וזה אינו חסר, 'משתרשי' 'נהנה', קם ליה בדרבה מיניה ונהנה, בקטן, נהנה כשגילה   מידת סדום

בהוצאה, ליה  דניחא  סדום[  דעתו  מידת  מדין  שבועה  חיוב  משפטי,  מסמך  להציג  כפיה  קטנים,  וביתומים  הקדש  סדום  מידת  על      כופין 

 הגר"א עוזר, תשע"ה 

פנות כשצריך להאם מצווה האדם לכפות עצמו,    ו,ואחרים צריכים ללא ישפוך מי בורו  ]  בעניין "כופין על מידת סדום"מצויות  שאלות  

לקצר הדרך בחצר חברו כשלא  פות' בעלי מסעדה שלא סעד בה להרשות לו להשתמש בשירותים, לכאותו,  ' לחפש מי צריךהאם צריך  רהיט

שכן מקומה תחתונה להסכים למכור חלקו על   , 'לכפות'דאי לא היה קונהוהתיר להעתיק למי שבול  פות' בעל זכות יוצריםכל, 'למזיק לו כל

מקומות    2קנה  ,  פיגומים לתקופה קצרה  הניחהאם אדם חייב לתת לשכנו מקום לבגג,  שהרי התחתון ודאי לא ישתמש    הדר בגגהגג לשכן  

שיתנו את חלקו    בקשו  ירושהשחלק  אח  מחסור במקומות למתפללים קבועים הרוצים לקנות ממנו,    ישווצריך רק אחד,    ת לבניובבית כנס

מנוע   או  שכן הרוצה להזיז את הצינור, מדוע אין "כופין", כשחל דין בר מצרא,  צמוד לחלק שכבר יש לו,"מעלינן ליה כנכסי דבר מריון"

לקרקע משותפת כי בעתיד יתכן וישתלו   מים מהמזגןניקוז    המבקש להזיזשכן   , בעלות על קרקע,  מזגן של שכנו כי זה מפריע לו לסוכה

ו"קפדי בק "חסר"  גדרי  חברו,  דירת  דרך  פסנתר  העברת  חצירו,  מעל  מטוסים  מעבר  מניעת  לגורל,  זכות  בשמיטה,  בעיה  ותתעורר  רקע 
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בזה נהנה וזה חסר ר,  שני מחייבי תשלום: תשלום על חסרון לחברו כמו במזיק, ותשלום על הנאה מחברו כמו בשוכזכויות יוצרים,  ,אינשי"

החיוב, סיבת  על    מה  והחמשלם  החיוב,  סיבת  שהיא  צדדיההנאה  תנאי  רק  זה  בחוזה  סרון  התחייב  ביום לצבוע    ותרישכי,  הדירה  את 

 קונה עולמו בשעה אחת, תשע"ו  [  שבוע לפניאותה  צבעו עזיבתה 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ -ברוך שאמר  המטמון של סדום

]שינוי כותל משותף, חוק בתים משותפים ע"פ דין תורה, מכוח מנהג, מכוח סיטומתא, בנין משותף נידון התנגדות שכנים לתוספת בניה  

 עומק הפשט, תשע"ז  פין[בהלכות שכנים או בהלכות שות

]נזקי שכנים, זכות קנין, לפתוח חלון במקום אחר, כדי שיוכל לבנות מול חלונו, כשאין זכויות שכן לדרוש משכנו שינוי בתנאי מגוריו  

ת סוכת החבר למקום אחר כדי להמשיך לתלות כביסה מעל המקום הראשון, למנוע שינוי ברסדום, הענוי הבית, כפיה על מידת  טרחא בשי

הגר"א גניחובסקי,   )וירא את ישראל שוכן לשבטיו( ]כד, ב[ בטיעון של שימוש עתידי אחר בנכס, כשיש חשש נזק עתידי האם ניתן לחייב לבנות[

 תשע"ח 

]אולי יחסרון חמישים הצדיקים  ]ומדוע לא מיחו באנשי סדום, חובת מחאה בעובדי ע"ז במקום סיכון עצמי[    ?מי היו ה'צדיקים' בסדום

 האיחוד בחידוד, תשע"ו   [כח -יח, כז]חמשה[ 

 (טזאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]מדוע לא ביקש אברהם על תשעה, נח לא התפלל[ "צדיקים בסדום"

]יח, כז   ]בחירות[הצדיקים שבתוך העיר    מעלת מאמרי עינינו גל  אוסף גיליונות, תשע"ט  כח[   -]אולי יחסרון חמישים הצדיקים חמשה[ 

 )עמ' כו( 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סט(  ]כופין על מידת סדום[פגישה בלובי של מלון בלא תשלום, כשההנהלה מקפידה 

על רשעים   למען רשעים,    יתמו חטאים]תפילה  ושמחה במפלת רשעים, תפילה  חוטאים, בקשה    ועמורה[   על סדום  אברהםת  בקש  או 

 נר יששכר, תשע"ח      עומקא דפרשה, תשע"ו

ל את כל תושבי סדום, ואח"כ התפלל להציל את הצדיקים, משה רבו התפלל על ]אברהם אבינו התפלל בתחילה להציתפילה על רשעים  

או מחמת עם ישראל אחר חטא העגל, סירובם של צדיקים להתפלל על רשעים, מחמת שאינם ראויים לברכה ואין דין 'רחמים' עליהם,  

לבין ברכה ותפילה על כלל ישראל, חטא    שאין לברכה על מה לחול, בקשת הח"ח מהמתברך לשמור שבת, הבדל בין ברכה לאדם פרטי,

 מים זכים, תשפ"ב העגל, המתאוננים, ויחל משה, ברכה או תפילה[ 

הרב מרדכי דוד נויגרשל  ועל המדינות בו יאמר, תפילת ראש השנה[    -]אברהם אבינו מקבל אחריות על עולם ומלואו  תפילה על רשעים  

 שליט"א, תשפ"ב 

ולא אבה,   -]אב הוא שורש לכל דבר, אב הוא גם רצון  בכח התפילה אנו נמצאים במקום שהכינו לנו האבות    –תפילו אבות תיקנום  

אבותינו[   ואלוקי  אלוקינו  תקרא,  לבינה  אם  הבפועל,  את  והאם  המסגרת  את  יוצר  זצ"ל,  האב  שפירא  הגר"מ  של  במשנתו  דרכי  חשבתי 

   תשפ"ב 

אורחות חיים   ]אחר ימי הדין של הימים הנוראים, האם יש תועלת בתפילה, כולל עצמו בתפילת הרבים[קבלת תפילת היחיד עצות חז"ל ל

 במשפטי התורה, תשפ"ב 

   אספקלריא, תשע"ח )עמ' טו( )המלט על נפשך אל תביט אחריך( ]יט, יז[מדוע הניח ראש 'ידיו על ראשו' כשברח? 

 

 הפיכת סדום ודינו של ים המלח

 

 מלאכת מחשבת, תש"פ על מה ולמה נחרבו סדום ועמורה? 
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 עולמות, רכט  על ים המלחברכת עושה מעשה בראשית 

   פניני אי"ש, תשע"ח   ים המלח על ראיתברכות הראיה 

 אוצר הפרשה, תשפ"ב )עמ' טו( -דברי השירה     (נאאספקלריא, תש"פ )עמ'   אימתי נברא ים המלח?

אספקלריא, תש"פ )עמ'      [אימתי נוצר 'ים המלח' ו'ים התיכון'  כולל בירור]ימים  ברכת "עושה מעשה בראשית" ו"הים הגדול" על ה 

 (ט

 (קזאספקלריא, תש"פ )עמ'   האם יש לברך עושה מעשה בראשית על ים המלח

 ( פואספקלריא, תש"פ )עמ'   מלח סדומית ומים אחרונים 

שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, ר הנאה ממת גוי, מתי הפכה לנציב מלח, היאך מעשרים את המלח[    ]איסו  )אשת לוט(דינו של נציב המלח  

 תשע"ז 

 מעדני אשר, תשע"ט מדוע מברכים כשאוכלים מלח, הרי הוא מסמל את הפיכת סדום? 

]שמותיה ומשמעותם, מדוע נהפכה לנציב מלח ביציאתם מסדום ולא קודם לכן, האם קודם לכן מתה,  הפיכתה לנציב מלח  ו  טואשת ל

שבילי      פיקודיך דרשתי, תשע"ט מת אסור בהנאה[    -כילה מנציב המלח  שור מלח בכלל, איהאם מעשרים את נציב המלח הגודל ומתרבה, ע

 פנחס, תשפ"א

מלח   לנציב  והפיכתה  לוט  מול אשת  במלח  האורחים  כיבוד  אי  סדומית,  מלח  הקורבנות,  על  מלח  ברית  אחורה,  ולא  קדימה  ]הבטה 

 עשר עטרות, תשפ"א    שבילי פנחס, תשפ"א כיבודם באוכל, דוד המלך מצאצאי לוט[

]ברכת דיין האמת בהעדר צער אישי, ברכת עושה מעשה בראשית על ראיית ים  ועל ים המלח    ברכה על ראית נציב המלח )אשת לוט( 

מעדני אשר,     ג " מעדני אשר, תשע  המלח, ברכת הנהנין על אכילת מלח, מלח סדומית הוא דק או גס, האם אין טומאת מת גוי בניצב המלח[ 

 עשר עטרות, תשע"ט     תשע"ט

 וידבר משה, תשפ"א    ברכת דיין האמת על אשת לוט במרחק השנים

 ובהם נהגה, תשע"ו   ]בין "פלגש בגבעה" ל"אנשי סדום"[ תיקון חטא סדום במינוי דיינים כשרים 

   (נטאספקלריא, תש"פ )עמ'   בכך עמים טעם "שלשלת", "ויתמהמה" "ויאמר" "וימאן" "וישחט". הביאורד' פ

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ט -ברוך שאמריבוא אישי  -לוט ואברהם יחוסם וצאצאיהם 

    (מהאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]י"ג תירוצים[? כיצד הצליח לוט לפעול את הצלת צוער ואברהם אבינו ע"ה לא הצליח

 

 נושא בפרשה: מצוה בו יותר מבשלוחו 

 

 ללמדך, תש"פ   הידור מצוה אך לא על חשבון אחרים

, מנהג שבת  לכבוד  הכנה  ותוצ, מעלת מצוה בו יותר מבשלוחו, מקיום מצוותב  קדימויות  סדרי]מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה  

המ בכך,  להקל  אמילה  ובברית  בחתונה  צוההעולם  מדאורייתא  מדרבנן,  ,  ,  יותר  מהודר  בכתב  ליחש  י"ע  או  בעצמו  תורה  ספר  כתיבתו 

)ויתן  [  שליח   י"ע   זית  שמן  בעצמו או  פשוט  חנוכה  נר  בעצמו כאן או ע"י שליח ליד הפתח,  -הדלקת נרות חנוכה ע"י חולה המרותק למיטתו  

 נועם אליעזר, תשע"ח     עולמות, ל  ]יח, ז[אל הנער( 
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]מצוה הבאה מקדימין למצוות'?  אלו פעולות עשה אברהם בעצמו ואלו ע"י שליח, ומדוע? מצוה בו יותר מבשלוחו או 'זריזין  

  לידך אל תחמיצנה, בניית סוכה אחר יום הכיפורים, בערב שבת אחר חצות ע"י גוי או במוצאי שבת בעצמו, הנהגת אברהם מול אורחיו[ 

 תשפ"א    מים זכים, תש"פ

]במצוה או במכשירי מצוה, בבניית סוכה ובהטלת ציצית בבגד, ובמכשירי מצוה שאינם מפורשים בתורה כגון מצוה בו יותר מבשלוחו   

מצות   ,'צדקה' ו'חסד', מצוה מצד הנותן ומצוה מצד המקבלשופר, גדרה של שליחות לקידושין כמכשירי מצוה שאינם מפורשים בתורה,  

חסרונ שמתמלא  המקבל  מצד  עיקרה  כמוך'  לרעך  חסדים''ואהבת  'גומל  בעצמו  שיהא  בנותן,  ענינה  בדרכיו'  'והלכת  ומצות  המודד  ,  ו. 

ל 'צדקהההעיקרי  בין  בגופו 'בחין  הוא אם טורח  מכשירי מצוה וגם אם     ,ל'חסד'  בגדר  אינו אלא  לרעך' שעיקרה במקבל,  'ואהבת  מצד 

 הגר"א עוזר, תשע"ב   ]יח, ז[)ויתן אל הנער(    [במצוה ' עיקר'להאכלת האורח, אבל מצד מצות 'והלכת בדרכיו' הטורח והעיסוק הוא 

 פניני האלשיך, תשע"ז    ]מצוה בו יותר מבשלוחו[ ?מדוע שלח אברהם את אליעזר לקדש אשה ליצחק ולא הלך בעצמו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]והאב יפסיד 'מצווה' בו[לבקש מבנו שיקיים עבורו מצווה, ויזכה למצוות כיבוד אב 

יותר מבשלוחו בו  וכדומה, הוא   -  מצוה  האם הטורח בעצמו בקיום מצוה, כגון אפיית מצה או קניית אתרוג, קשירת ציצית 

 תשע"ו    נוה ההיכל, תשע"ג  את זמרי על ידי שליחו פנחס[ ]משה הרג  ?מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ]בתלמיד ורב, בזריזות ע"י שליח, בהידור ע"י שליח[מצוה בו יותר מבשלוחו 

, מדוע  'מצוה בו' ]מצוה בעצמו לקבל שכר, קיום מצוותו ע"י שליח, במצוות שבין אדם לחברו, ביטול תורה עבור    ותר מבשלוחו מצוה בו י

 עומקא דפרשה, תשע"זמצוה בו יותר מבשלוחו, כיבוד אדם אחר במצוה[ 

 ישיבת ברכת יצחק, תש"פ -ליל שישישיעורי  ]מצוה בו יותר מבשלוחו מול זריזין מקדימין, ברית מילה[ למול תינוק כשאביו אינו נוכח 

]מצוה בו יותר מבשלוחו, יוסף עסק בעצמו בלווית וקבורת אביו, השולח שליח לקיים מצוה מי מקבל לקיים מצוה בעצמו או ע"י שלוחו  

מנחת אשר,      שכר המצוה, לכבד מוהל בברית מילה, לכבד בקביעת מזוזה, לכבד בהפרשת תרו"מ, לכתוב ס"ת בעצמו או ע"י סופר בהידור[

 תשע"ז 

יותר משלוחו מול הידור מצוה, חיבוב מצוה בגופו   ניכר הנוי, אחיזת הלולב בתפילה, מצוה בו  ]חלק ממצות הידור, הידור באופן שלא 

 עומקא דפרשה, תשע"ח    מצוה, חיבוב שיירי מצוה, כבוד המצוה בגופו[חיבוב בחטיפת מצוה, חיבוב בגופו לעושי 

]מצוה בו יותר מבשלוחו, האם הטורח בעצמו בקיום מצוה, הוא מידת חסידות או שהוא הידור  קשירת ציצית בעצמו או ע"י שלוחו  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד     הגר"א עוזר, תשע"ב    נוה ההיכל, תשע"ג   [?מעיקר הדיןהנובע 

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

 ע"ד תש

יותר מבשלוחו[    הדלקת נר חנוכה בזמן ע"י שליח או מאוחר בעצמו      שמעתא עמיקתא, תשע"ב      הגר"א גניחובסקי, תשע"ד]מצוה בו 

 תורה והוראה, תשע"ו 

 פניני דעת, תשע"ד  מדוע שלח משה שליח להילחם בעמלק, הרי מצוה בו יותר מבשלוחו? 

 מחמדי התורה, תשע"ז   ]מצוה בו יותר מבשלוחו[מדוע שלח מרדכי את אסתר לומר למלך אודות בגתן ותרש? 

 הפרשה המחכימה, תשפ"א ]ולוותר על מצוה בו יותר מבשלוחו[ לתת לבנו לקיים המצוה משום חינוך 
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 ושא בפרשה: זריזין מקדימין למצוות נ

 

קובץ גיליונות, תש"פ  -משיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א)ויחבוש את חמורו( ]כב, ג[    ]וחמורו של משה, וחמורו של משיח[  חמורו של אברהם

 )עמ' טו(

 מעדני אשר, תשע"ז  ]מדין זריזין[ ?ודם שחרית מקיימים ברית מילה קמדוע אין 

]מצוה הבאה '?  אלו פעולות עשה אברהם בעצמו ואלו ע"י שליח, ומדוע? מצוה בו יותר מבשלוחו או 'זריזין מקדימין למצוות

  לידך אל תחמיצנה, בניית סוכה אחר יום הכיפורים, בערב שבת אחר חצות ע"י גוי או במוצאי שבת בעצמו, הנהגת אברהם מול אורחיו[ 

 תשפ"א    מים זכים, תש"פ

ה בו יותר ו]שיעור בישיבה קודם לברית מילה בבוקר, אך לא שיעור דף יומי, זריזין מול מצוביטול תורה דרבים או דיחיד מול 'זריזין'  

 המתנה ליבום אח גדול שיבוא ממדינת הים[מבשלוחו, זריזין מקדימין ושיהוי מצוה, קידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש כשהוא מבושם, אי  

 מאור השבת, תשע"ז 

למצוות מקדימים  הזריזו]  זריזים  מידת  מהו  למצוות.  הזריזות  בעברית ת,  בחיוב  כמקובל  ובמהירות  מיד  דברים  עשיית  הוא  האם 

מקדימ ,  מודרנית זריזים  מלמצוות  יםמדוע  ותיק,  זו ,  ותיקין-הו  מעלה  רוכשים  הזריזים,  כיצד  מעלת  מילה  האם  במצות  דוקא  , נאמרה 

ענין מיוחד להתפלל שחרית,  ומדוע ומה זה ,  את הגר  מדוע נאמר במיוחד על אברהם אבינו שהוא השכים בבוקר לגרש,  ותיקין  האם יש 

ה אין מעבירין על המצוות, מצו  , שהוא צריך לעקוד את בנו יצחק בבוקר  כשידעבלילה    מדוע אברהם אבינו הלך לישון,  מלמד ומחייב אותנו

 תורה והוראה, תשפ"ב [ אל תחמיצנהאה לידך הב

 תורה והוראה, תשפ"ב  , הקשר ל'חכם'[]לך אל נמלה עצלזריזות מול דחיינות 

 נוה ההיכל, תשע"ד  ]זריזות במילה[ ?להמתין עד השקיעה או למולו מיד בבוקרכשאבי הבן לא הגיע, 

 אשר ליהודה, תשע"ד   זריזות במצות מילה 

 מעדני אשר, תשע"ח  ]זריזין מקדימין[מדוע מל אברהם עצמו רק בצהרים? 

  (אאספקלריא, תשע"ח )עמ' מ דין באדם שיהא זריז לקיים את המצוה אומעלה בגוף המצוה  היאמעלת "זריזין" 

ולולב האן  כגו םכל היום  מצוות שזמנ]ן למצוות  מקדימי  ןזריזי ין  זריז'מצות   םנחשב שקיי  ןעדייהיום  עד חצות   ה אותןהעוש םמילה 

 מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' נה(  שליט"א[ הרב אליהו חדש] םמקדימי ן זריזי ןלהזדרז מדי ייךאחר חצות שאם הין', מקדימ

 כאיל תערוג, תשע"ז  ]יא, ו[)וימהר אברהם האוהלה אל שרה( מעלת הזריזות 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   ]כב, ג[ )וישכם אברהם בבוקר(זריזין להתחלת מצוה בלבד 

תורה       שמעתתא עמיקתא, תשע"ב     הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   [בעצמו או ע"י שליחחנוכה    ת נרהדלק]במצוה  הידור  מול  זריזות בזמן  

 תשע"ג   ישיבת ברכת יצחק, תשע"ד -שיעורי ליל שישי   וידבר משה, תשפ"א     והוראה, תשע"ו

מצוה   הידור  כשנגדו  מקדימין  במוצ"שזריזין  או  בזמנה  לבנה  מכלא,  ]קידוש  חופשה  יום  בחירת  מהודר ,  מול  מוקדם  פשוט  אתרוג 

גדול[ אדם  לכבוד  מילה  ברית  זמן  לאחר  הידור,  הוא  עם  ברוב  האם  מאוחר,  עם  ברוב  או  מוקדם  החמה  ברכת  אורייתא,    אח"כ,  אוצרות 

 דרישה וחקירה, תש"פ     שיעורי ליל שבת ברכת יצחק, תשע"ו   תשע"ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  [הנחת תפילין קצרה כעת או ארוכה מאוחר יותר] זריזין או ריבוי
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פניני        עולמות, עא חיוב או רשות, מול 'זריזין', שיעור רוב עם, האם יש מעלה מעבר לרוב עם בתוספת[  ]זריזין או ברוב עם הדרת מלך  

    (כחאוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -הלכה 

החמה מוקדם או ברוב עם  ידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש, אתרוג פשוט מוקדם מול מהודר אח"כ, ברכת  ]קברוב עם    מולזריזין מקדימין  

 שיעורי ליל שבת ברכת יצחק, תשע"ו    אוצרות אורייתא, תשע"ח מאוחר, האם ברוב עם הוא הידור, לאחר זמן ברית מילה לכבוד אדם גדול[

שעתיים?   כעבור  מהודר  אתרוג  לו  שיביאו  ימתין  או  יטלו  האם  הראשון,  החג  בבוקר  כשר  אתרוג  לו  מן  יש  מצוה  או  ]זריזין 

 דרישה וחקירה, תשפ"א המובחר, הידור[ 

 מעדני אשר, תשפ"א  ?קנה בגדים לחתונה וחל יום טוב לפני זה האם צריך ללבשו בחג דאין מעבירין על המצוות

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   ]יח, ו[כעת, או מצוה חמורה מאוחר יותר   -מצוה קלה 

האם חייב לנוס לעיר   כשלעיר הקרובה ילך ברגל ולרחוקה ירכב על סוס,]גולה לעיר מקלט  " מול "זריזין"  אין מעבירין על המצוות"

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זהקרובה[  

 תשע"ח )עמ' כה( אספקלריא,  'זריזין מקדימין' ו'רוב עם' במצוות ביכורים 

]קידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש, בחירת יום חופשה מכלא, אתרוג פשוט מוקדם מול מהודר אח"כ, זריזין מקדימין כשנגדו או ברוב עם  

גדול[ זמן ברית מילה לכבוד אדם  עם מאוחר, האם ברוב עם הוא הידור, לאחר  או ברוב  אורייתא, תשע"ח   ברכת החמה מוקדם      אוצרות 

 שיעורי ליל שבת ברכת יצחק, תשע"ו 

הידור או  ידי  זריזין  שעל  אע"פ  מהודר  קרבן  יקריב  שבת  ]האם  במוצאי  או  מיד  לבנה  קידוש  למצוות,  זריזין  ויבטל  יתעכב  הגר"א    [זה 

 גניחובסקי, תשע"ט 

 (קמ, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   עדיף? זריזין מקדימין במקום הידור מצווה, מאי

   אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קנב(   'זריזין מקדימין' משילוח ישמעאל בבוקר? לא נלמדמדוע 

 

 נושא בפרשה: תפילת ותיקין 

 

אחר עלות השחר האם יכול לחזור לישון, תפילת ותיקין בדיוק או בקרוב, ביחיד, בציבור, חד פעמי או 'הזהיר', לדלג נעור  ]תפילת ותיקין  

 נשיח בחוקיך, תשע"ו   ]יט, כז[)וישכם אברהם בבוקר( פסוקי דזמרה[ 

 עשר עטרות, תשפ"א   ]יתגבר כארי[השכמה בבוקר 

]שכרו הרבה מאוד, שליח ציבור או  אבל הרגיל להתפלל כותיקין, האם יתפלל שם או ימתין עד מנין שיוכל להיות בו שליח ציבור  

 מעדני כהן, תשפ"א הרבים  וזכויותיו נכפלות[קורא בתורה הוא מזכה 

תפילה קודם הנץ החמה  .  זמן לתפילה או לקריאת שמע  -הנץ החמה  ,  יראוך עם שמש"".  חיוב גמור או מצוה מן המובחר]תפילת ותיקין  

ובדיעבד  - למעשהכר.  לכתחילה  הלכה  הביאור  החמה  ה.  עת  הנץ  קודם  הדחק  -תפילה  בבוקר  .  בשעת  ליוצאים מוקדם  התפילה  סדרי 

תפילת  י.  מישור-האסטרונומי או נץ החמה הנראה כיצד מחשבים את זמן הנץ החמה בימינו ]נץ החמה.  חישוב זמן הנץ החמהם.  לעבודת

כשיפריע ללימוד   -תפילה עם הנץ החמה  ה.  התפיל או מדיני קריאת שמע מהלכותותיקין  ת  תפיל.  מה עדיף  -ותיקין או תפילה בציבור  

מה   -תפילה עם ברכת כהנים  ותיקין או    תתפיל  .הדרך הראויה בתפילת שחרית של חג השבועות למי שהיה ער כל הלילה.  ולסדרי הישיבה

 עולמות, תקטו [  נץ החמהמעלת התפילה עם ה .בברכת כהנים להתברך מחלוקת הראשונים האם יש מצוה. עדיף
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 תריז, תרל(-ברכת כוהנים, תשע"ח )עמ' תפז -גם אני אודך    ברכת כוהניםתפילה כותיקין מול 

 עולמות, תכז  תפילה כותיקין או תפילה בציבור 

 

   נושא בפרשה: עקידת יצחק

 

 כאיל תערוג, תשע"ח ]מעלת אברהם על חנוך מתושלח נח ושם ועבר[   העמידה בניסיונות

    שפת אמת, תרל"ד   רוממות, תשע"ז   אורות הגבעה, תשע"ד  א[ ]כב,)והאלוקים נסה את אברהם( הערות סביב ניסיון העקידה 

.  רמב"ן . רבנו בחיי ומשך חכמה. מב"ם. רשלושה משלים בדברי חז"ל -מטרת הנסיונות , נתת ליראיך נס להתנוסס]הנסיונות ותכליתם 

. ניסיונות המנוסה לטובת או  אים  הרו  הנסיון נועד למטרת.  בגלל ריבוי כבוד שמים  -השכר על מעשה מתוך נסיון    גודל.  מלבי"ם ונצי"ב

 -תפקיד "האדם"  .  הוצאה "מן הכח אל הפועל" של תכונת מסירות הנפש  -סיון העקידה  ינ.  האדם בדברים שמצד טבעו מסוגל לקיימם

שיעורים בחומש עם [   עשרת הנסיונות של כל יהודי ויהודי    ."האדם הגדול בענקים". אברהם  "להוציא את כוחותיו "מן הכח אל הפועל

 פירוש הרמב"ן ]עולמות[, ד 

 טעמא דאורייתא, תשפ"ב  עשרת הנסיונות ועשרת הדברות

אין הקב"ה מנסה אלא   -ויכלת עמוד    ,כל קושי אינו אלא טובה גמורה עבורו  -להנאתך ולטובתך  ]נסיונות לדורות עולם,  פרשת הנסיונות  

ביותר בזמן הסתר    השראת השכינה  -וירא אליו ה'  ,  דרכים ועצות היאך יעמוד איתן בנסיונות  -ועמד בכולם    ,  אם ביכולתו לעמוד בנסיון

 באר הפרשה, תשפ"ב [ גודל חיבתו של הקב"ה לאותם העומדים בנסיונות -נס להתנוסס  , ונסיון

לזרעו   יצחק  ירושה לעשו מאברהם, ]זכות עקידת  שעיר  הר  זרע אברהם,  בכלל  יצחק, האם עשו  כל  ולא  ביצחק  יעקב,  לזרע  או  לזרעו 

אחיכם בני עשו, אחוה בתאומים, יעקב ועשו, אם קיים אברהם אבינו כל התורה קודם שנימול, האם היה ישראל בן השפחה, האם שחרר  

נישואי שמשון ודלילה[  אברהם את הגר קודם שנשאה, פסולי קהל אחר הגירות ולא ב ]הרב מעמד של גר תושב, נשיאת מצרית כפילגש, 

 (תטומקרא העדה, תשע"ז )עמ'  אליהו גרינצייג שליט"א[  

נ]העובר על דברי הנביא   נביא האומר דבר המנוגד להלכה  האם חייב הנביא עצמו לשמוע לדברי  לא בשמים היא, אפילו לא   –בואתו, 

להוראת שעה, במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחברו, עקידת יצחק היא שפיכות דמים וודאי בין אדם לחברו, שחיטת אדם 

 ( תיחמקרא העדה, תשע"ז )עמ'  [  ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א [כב, ב( ]והעלהו שם לעולה)כקרבן אינה רציחה אלא הקרבה[ 

אסור ביציאה מארץ ישראל לחו"ל, קדושת מזבח, קדושת ארץ ישראל, בת יפתח, המקדשי דבר  ]יצחק אבינו עליו השלום עולה תמימה 

 ( תכגמקרא העדה, תשע"ז )עמ'  ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [כב, ב( ] ארץ המוריה) שאינו שלו או אינו ברשותו[

ה'?   יראת  הוא לבחון את אהבת ה' של אברהם או את  צריך  ניסיון העקידה  לאהבה  גם  היראה,  הוא  הגבולות  לתחום את  ]הכח 

 עומק דעת, תשפ"א )עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה( גבולות, א תהי צדיק הרבה, הדרך הנכונה לאהבת תורה[ 

 למעשה, תשפ"א  ]הניסיון לטובת המנוסה, לתת שכר מעשה טוב, ניסיון נביא השקר[מעלת הנסיונות 

 וידבר משה, תשפ"א אם זכיתם אתם בניו של אברהם ואם לאו התקינו עצמכם לשעבוד גלויות   -עקידה וזכויותיה לדורות 

 משון, תשע"ו ש נפלאות   א[  ]כב,)והאלוקים נסה את אברהם( ? 37מדוע היה ניסיון העקידה כשיצחק בן 

     שבילי פנחס, תשע"ד       , תשע"דאשכול יוסף   ]כב, א[)והאלוקים נסה את אברהם(   סיון העקידה מיוחס לאברהם ולא ליצחק?  ימדוע נ

 מלאכת מחשבת, תשע"ח 
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 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' י( שליט"א[]הגר"ד כהן עמידה בניסיון  -תכלית האדם וגדולתו 

 היא שיחתי, תש"פ     [ב]כב, ( קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק) ]נסיון העקידה[אשר אהבת 

 ג " מעדני אשר, תשע    כב, ה[]מדוע לא לקח אברהם את נעריו למעשה העקידה לחנכם לקידוש ה'? 

 היא שיחתי, תש"פ   )ואיה השה לעולה( ]כב, ז[ השטן שמלפנינו ומאחורינו  

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' לח( לז תירוצים   )ואיה השה לעולה( ]כב, ז[ ?מדוע חיפש יצחק שה לעולה ולא 'קרבן עצים'

 מאמרי עינינו גל  אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כו(   סיוןי העמידה בנ -נס להתנוסס 

 היא שיחתי, תש"פ    לעולה( ]כב, ז[)ואיה השה ניסיונות 

 (צאספקלריא, תש"פ )עמ'  ]בחיי היום יום[ לטובת המנוֶסה -הניסיון 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   ]ממרן הגרי"ז זצ"ל[מנין ידע יצחק שצריכים שה לעולה? 

 ן שליט"א, תשפ"א שיעורי הגר"ח פיינשטיי   מלאכת מחשבת, תשע"ח  ממרן הגרי"ז זצ"ל[]מדוע היה צורך לעקוד את יצחק ע"ג המזבח? 

 צבא הלוי, תשפ"ב כמה מזבחות בנה אברהם אבינו? 

 אבי עזרי, תשע"ז   ]כב, ח[)השה לעולה בני(  ]שירת יצחק אבינו על הקרבן[ יצחק ירנן

 משנת מהר"ל, תשע"ט בשופר של איל יצחק נזכר עקידת יצחק 

]בתפילה בכל יום פרשת העקידה, להעלות זכות אבות, כיצד רצה אברהם להקריב, דין כהונה ודין אנינות בקודשים, מדוע זכרון העקידה  

 אוצרות אורייתא, תשע"ח נחשב הניסיון של אברהם ולא של יצחק[ 

קב       )וישם אותו על המזבח ממעל לעצים( ]כב, ט[  ]קשירת רגלי התינוק, מילה בצד צפון[מנהגי ברית מילה הקשורים לעקידת יצחק  

 תשפ"א    חונקי, תשע" 

לעולה, פרשנות רחבה או פרשהקרבת עולת יצחק   יצחק או רק העלאתו  על שחיטת  ציווי      מלאכת מחשבת, תש"פ נות צרה[  ]האם היה 

 מעדני אשר, תש"פ 

גירוש ישמעאל, הכנסת אורחים של לוט, רמב"ם בכפיית גט ע"פ בי"ד, ]בכי אברהם בשעת העקידה,  על התת מודע באספקלריא תורנית  

 במשנת הפרשה, תשע"ו   ]כב, י[)וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו(  עד שיאמר רוצה אני[

גדול, ע"י הכנת המערכה, דבר הבא לזיכרון הוא כפעולה בקודש הקודשים, הר התמורה    -הר המוריה   ]בו נתכהן אברהם והפך לכהן 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  ולכן צריך בה כהן גדול[ 

 שפת אמת, תרנ"ה  ]כב, יב[)כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה(  ראל הם בזכות האבותכל הניסים שנעשים לבני יש

זצ"ל[  ?האם מותר להקשות קושיא על התורה ירא אלוקים אתה  ]ממרן הגר"ח  כי  ידעתי  יב[(  , ברש"י)כי עתה  מלאכת מחשבת,    ]כב, 

 תשע"ח 

   ללמדך, תש"פ   ]כב, יב[( , ברש"י)כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה  יראת שמים נבחנת במעשים הנוגדים לטבע האדם

 רל"ד שפת אמת, ת   זרע שמשון, תשע"ז [ראיה ברגלים זכר לעקידה, מה התברר ע"י האיל, מידת החסד]מצוות  העקידהניסיון 

ן העקידה מכל הנסיונות, השוני בין נסיונו של אברהם  מסירות נפש וכבשן האש, השוני בנסיונסיון    מול  נסיון העקידה]"נסיון העקידה"  

   (חאספקלריא, תש"פ )עמ'   [לניסיונו של יצחק

 באר הפרשה, תש"פ )עמ' כ(  עקידת יצחק בזמנינו ולמעשה
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,  עקידת יצחק היתה בזמן הקרבת תמיד של שחר, והקרבת האיל בזמן הקרבת תמיד של בין הערבים ]  ?באיזה שלב ביום היתה העקידה

  שבילי פנחס, תשע"ח  [לאברהם אבינו, מי שענה ליצחק אבינויצחק תיקן תפילת מנחה בשעת העקידה, מי שענה 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' טז(-משיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א   הרהורי אברהם אחר העקידה בענין חובתו להמשך עם ישראל

 מעדני אשר, תשפ"א ?מדוע לא הלך יצחק ללמוד תורה אצל שם רק אחר מעשה העקידה

   מעדני אשר, תשפ"א  ?יצחק בנו יחידו כמו קודם העקידההאם אחרי מעשה העקידה כבר לא אהב אברהם את 

 נר לשולחן שבת, תשפ"ב סיפורו של הגרנ"צ פינקל זצ"ל  -עקידת יצחק ומסירות הנפש הנלמדת ממנה 

 

 הקרבת האיל 

 

נשחט  ]מקום המזבח   לחו"ל, האם  יצחק  יציאת  יצחק, קרבן תמורה, איסור  יועלה  רצה אברהם שלא  היתה תפילת אברהם, האם  מה 

וחזר לתחיה, פרשנות דברי הנביאים   גרידא או לקרבן[    -יצחק  ]ארץ המוריה)העלאהו להעלאה  ב (  גרינצייג שליט"א[     [כב,  ]הרב אליהו 

 (תכזמקרא העדה, תשע"ז )עמ' 

כלי שרת לשחיטת קרבנות   עולה,  ]סכין  עצי  נעשו העצים  הביקוע  וכיצד, מחתות החטאים ע"י  כלי שרת  היתה  האם הקלפי במקדש 

 ( תלהמקרא העדה, תשע"ז )עמ'  ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [כב, ב( ] ארץ המוריה)בלועי קורח[ 

 ני אשר, תשפ"ב מעד?הרי אסור לעשות עבודה בקרבן איך היה מותר לאברהם להניח את עצי העולה על יצחק שהיה קרבן

בצפון   קודשים שחיטתן  לעולה[]קדשי  בנו  להעלות  אברהם  רצה  ט[  כיצד  ]כב,  לעצים(  ממעל  המזבח  על  אותו  בחידוד,    )וישם  האיחוד 

   תשע"ה

 ( כאספקלריא, תש"פ )עמ'   קרבנות התודה והעקידה

ו'תלוש'   'מחובר'  וגדרי  בסכין שחיטה  'מחובר'  בהגדרות  פסול  'קרקע]שוני  'מחובר  -ל'מטלטלין'   'בין  בין  ובמעילה.  ממון   'בדיני 

בין דבר שאין בו תפיסת יד אדם  ,  לענין מצוות התלויות בארץ  -ל'תלוש' בדיני איסור והתר, בין 'גידולי קרקע' לגידולין שאינם מן הקרקע  

 הגר"א עוזר, תשע"א    ]כב, י[ )וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת( ז[לשיש בו, לענין איסור הנעבד בע"

 ( טאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ -מאמרי עינינו גל  פסילת סכין השחיטה מבכי המלאכים

]שופר של מתן תורה, עולה כולה נשרפת, אם נתלשו מחיים לא נשרפים עמה, ואינה בעלת האם השתמשו בקרן האיל שהועלה לעולה?  

 שלמים מציון, תשע"ח )איל אחר נאחז בסבך בקרניו... ויקח את האיל ויעלהו לעולה( ]כב, יג[  בגופה מקצת הקרניים[מום אם נשאר 

העקידה 'מקדש' או 'במה', זקן שלא תש כוחו  ]איל מזומן מששת ימי בראשית, האם היה מקום הקרבת האיל הפסול לקרבן מחמת גיל  

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תשפ"א  ראוי להקרבה[

קובץ  -תורת רבותינו[  ]הקדשת קרבן קודם מתן תורה, פסח מצרים, התפסה בנדר באילו של אברהם  הקרבת האיל לעולה ע"י אברהם

 גיליונות, תש"פ )עמ' יא(

 

 מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה 
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מה היתה תפילת אברהם, האם רצה אברהם שלא יועלה יצחק, קרבן תמורה, איסור יציאת  ]מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה  

הנביאים   וחזר לתחיה, פרשנות דברי  יצחק  נשחט  לחו"ל, האם  גרידא או לקרבן[    -יצחק  ]ארץ המוריה)העלאהו להעלאה  ב(  ]הרב    [כב, 

 ( תכזמקרא העדה, תשע"ז )עמ'  אליהו גרינצייג שליט"א[  

 ני אשר, תשפ"ב מעד    מעדני אשר, תשע"טהאם התפלל אברהם אבינו לקב"ה שיבטל את מצוות העקידה? 

 עינינו גל, תשפ"ב   אספקלריא, תשע"ח )עמ' צז( ]מי שענה לאברהם אבינו[מה התפלל אברהם בהר המוריה? 

 

 ברכת הגומל אחר העקידה 

 

יצחק י"ב חודש  ברכת מחיה המתים אחר עקידת  חבירו אחר  ברך מדין הרואה  גם אברהם  ברך, האם  יצחק  נשמתו,  בן  ]פרחה  על   ,

 תשפ"ב   זרע ברך, תשע"ז   זרע ברך, תשע"ו  ב[כב, י ] ( הנער ואל תעש לו מאומהיאמר אל תשלח ידך אל )ו[ השונמית

 מעדני אשר, תשפ"א ?  האם יצחק אבינו כשניצול מהעקידה היה חייב לברך ברכת הגומל

 צבא הלוי, תשפ"א   מעדני אשר, תשפ"א ?שה אפר ונעשה נס וקם לתחיית המתיםהאם יצחק כבר יצאה נשמתו ונע

האם יצחק ברך, סכנה הבאה לאדם בעל כרחו וניצל, הסכים לעקידה, האם אברהם ברך הגומל אחר שיצא ] ברכת הגומל אחר העקידה  

האם מברך הגומל, מסירות נפש, קידוש השם, בפני   –וניצל    –מכבן האש של נמרוד, מי שמסר נפשו על קידוש השם במקום שצריך למסור  

]הרב    [כב, ב ( ]ארץ המוריה)עשרה, האם בעקידה ניתן לברך הגומל אחר שהיתה וטעות בהבנת הדברים ולא היתה כלל סכנה רק בהלה[  

 ( תמגמקרא העדה, תשע"ז )עמ'  אליהו גרינצייג שליט"א[  

 

 נושא בפרשה: 'באשר הוא שם' או 'ע"ש סופו'  

 

 פניני אור החיים, תשע"ח   'באשר הוא שם'

]מה הסכנה הגדולה בבן סורר ומורה? מדוע משה שבר את הלוחות ולא  ישמעאל?  -מדוע בן סורר ומורה לא נידון 'באשר הוא שם' כ

 רי הרב רוזנבלום, תשס"טשיעו )כי יהיה לאיש בן סורר ומורה( ]כא, יח[   המתין שישובו בתשובה?[

סופו'?   'ע"ש  ומתי  שם'  הוא  'באשר  דנים  סורר"[מתי  ל"בן  ישמעאל  בין  שם(    ]ההבדל  הוא  יז[ )באשר  תשע"ג    ]כא,  יוסף,      אשכול 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יב( 

 זרע שמשון, תשפ"א  הקב"ה מביט על הטוב העתידי ולא על הרע העתידי במעשי האדם

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לח, עד(? מחטא, או "הצלה" העברבן סורר ומורה "עונש" על  תמית

  (סזאספקלריא, תש"פ )עמ'    תפילה על הרשע שישוב בתשובה

]תחילת סולם יעקב היה בבאר שבע, שיפועו במקום המקדש שם התפלל אברהם כנגד שער השמים, במדבר    -קבלת תפילת ישמעאל  

החכמה על משך החכמה,    בינתוהגר הלכה להתפלל בבאר שבע כי שם לרמב"ן ולא לרש"י הוא שער השמים, ושם גם היתה תפילת הנער[  

 תשפ"א
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]בין בבית דין של מטה ובין בבית דין של מעלה, למרות שיודעים את העתיד לקרות, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו אותה שעה  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א כי ידיעתם נחשבת אומדנא, ואינה כדבר מוחלט, ודיני נפשות אין דנים על פי אומדנא, דיני ראיות[ 

]מה הסכנה הגדולה בבן סורר ומורה? מדוע משה שבר את הלוחות ולא  ישמעאל?  -מדוע בן סורר ומורה לא נידון 'באשר הוא שם' כ

     צבא הלוי, תש"פ     מפיק מרגליות, תש"פ    שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט   [כא, יח] )כי יהיה לאיש בן סורר ומורה(    המתין שישובו בתשובה?[

 אוהל מועד, תשפ"א    יאיר נזרו, תשפ"א   משיב כהלכה תש"פ

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לח, עד(?  חיוב מיתה בבן סורר ומורה הוא "עונש" על מעשיו, או "הצלה" כדי שלא יחטא

אספקלריא,  [  לפי מעשינו של אותו שעה ולא על שם העתיד  איך נגרום שהקב"ה ידון אותנו]"נידון על שם סופו" או "באשר הוא שם"  

 תש"פ  )עמ' ט( 

פרשת דרכים על בראשית,  ]האם לאבות היה דין בן נח או דין ישראל[   מדוע לא נידון ישמעאל כדין בן סורר ומורה על שם סופו?  

 תשפ"א

)החיים והמוות נתתי לפניך הברכה  ]הבחירה בחיים, אסונו של בן סורר ומורה, למענך אלוקים חיים[    זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים

 מאור השבת, תשע"ה והקללה ובחרת בחיים( 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 אשיחה בחקיך, תש"פ מוסרי הפרשה  

 תשפ"ב    אוצר החידות והידיעות, תשפ"א   חידות לפרשת וירא

 ארטים לפרשת השבוע, תשפ"ב וו א[" ]הרב ישראל קנייבסקי שליטוארטים לפרשת וירא 

 חדוותא דאורייתא, תשפ"ב  קנ"ב הערות לפרשת וירא 

 א ישיבישע'ר חומש, תשפ"ב   מאוצרו של הגרח"ב נבנצאל שליט"א

 בנתיבות המסורה, תשפ"א ]ואופן ניקוד שם אדנות בהגייתו, כללי הדקדוק[ הפסוקים שנחלקו בהם האם האדנות בהן חול או קודש  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' טז(]הגר"נ רוטמן[ הדרכים בלימוד מעשי האבות בספר בראשית 

 ( כאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'   ]הגר"י שרייבר[שיטות הראשונים  -מצוות אמונה 

יושבים   והדיינים  עומד  מילה,  ]הקב"ה  סייעתא ברית  כדיננו,  כשדנים  גם  גוים  ערכאות  לאיסור  טעם  ה',  בפני  לשבת  יכול  נימול  רק 

)וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל(  נכון, 'עומד' על הדבר, 'רגלי' חסידיו ישמור[  דשמיא לדיין צדיק שהקב"ה מזמן לו הדין ה

 משנת מהר"ל, תשפ"ב    מעיינות מהרצ"א, תשע"ו  ]יח, א[

)וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא    ]אתם ניצבים היום כולכם, לערבך בברית ה', כסא הסנדק[כסא אליהו הנביא או כסא לכבוד השכינה?  

 מפיק מרגליות, תשפ"ב   ]יח, א[יושב פתח האוהל( 

ישיבת הדיינים, קבלת העדות, סדרי הדין, דיון הדיינים בפני עצמם, תלמוד תורה בעמידה או בישיבה,  ]עמידה וישיבה בקריאת שמע  

בעדת א ניצב  ובקומך, אלוקים  עמידה, בשוכבך  או  ישיבה  זמן קריאת שמע, -'סמיכה' שאינה  לחכמים,  דווקא, מסרן הכתוב  בישיבה  ל, 

מליבן של צדוקים, קראים, כשעובר על הכרעת ההלכה ללכת אחר הרוב, אחרי רבים להטות, מצוה הבאה    פסוק ראשון או הכל, להוציא

 (שסשע"ז )עמ' מקרא העדה, ת]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [א, ח( ]יוהוא יושב פתח האוהל)בעבירה[ 
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 נפלאות שמשון, תשע"ה   ]יח, א[ )וירא אליו ה' באלוני ממרא(  ]מרגלית או מלאך[ ?כיצד נרפא אברהם 

 דרכי החיזוק, תשע"ח  )וירץ לקראתם( ]יח, ב[אהבת החסד של אברהם  -הכל לפי רוב המעשה 

 בסוכות או בפסח, כיצד הגיש לפניהם בשר וחלב[  -  ]מדוע הגיע גם המלאך גבריאל לביתו של אברהם, מתי היה המעשהביקור המלאכים  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  ]יח, ב[)והנה שלושה אנשים( 

בן[בשורת שרה אודות לידת בנה   ב[)והנה שלושה אנשים(    ]מדוע לא סיפר אברהם לשרה אשתו כשנודע לא שתלד  עיון הפרשה,    ]יח, 

 תש"פ )עמ' לח( לד תירוצים 

 שע"ה נפלאות שמשון, ת   ]יח, ב[  מי ריפא את אברהם ואת ילידי ביתו?

נגיעה במקומות של זיעה, תרומת דם,  י]בית הכ  דברים המצריכים נטילת ידים נגיעה ברגליו, יציאה מבית קברות,  סא ובית המרחץ, 

 דברי הלכה, תשע"ז   [יח, ד( ]ח נא מעט מים ורחצו רגליכם)יוק הנוגע בתפילה במקומות מכוסים[

 בארה של תורה, תשע"ז  )יוקח נא מעט מים( ]יח, ד[ ]עברית, ארמית, ערבית[ ?באיזו שפה דיבר אברהם עם המלאכים

]בין מדרשי ארץ ישראל לתלמוד הבבלי, בתשרי או בניסן, בסוכות או בפסח, בפייטנים, בראש  מתי בקרו המלאכים את אברהם אבינו?  

 סגלה )כג(, תשפ"ב ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[  ודש תמוז[השנה, מתי נפקדה שרה ומתי נולד יצחק, כחום היום בח

 רוממות, תשע"ז  [יח, ד ( ] ח נא מעט מים ורחצו רגליכם)יוק מפתח של גשמים האם נמסר בידי שליח?

]שחיטת נכרי, חיוב נשים במצוות שנצטוו קודם מתן תורה, קנינים לפני מתן תורה, האם במתן תורה היו ישראל האבות קודם מתן תורה 

 עומקא דפרשא, תשע"ה   ]יח, ה[ [כגרים

מעדני אשר,       ]יח, ח[)ויתן לפניהם...ויאכלו(    ]אברהם לא ביקש מהמלאכים שיברכו קודם האכילה[   ?האם בני נח חייבים בברכות הנהנין

   תשע"ה

'לא תחנם'   לנוכרי    -איסור  חינם  מתנת  קירוב[נתינת  למטרת  חינם,  אורחיו  את  האכיל  הבקר  ]אברהם  ובן  וחלב  חמאה  ויתן    )ויקח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]יח, ח[( לפניהם

גוט שבת  אין שואלים בשלום אשה  ידי בעלה, לשאול בשלומה, אמירות שלום, צפרא טבא,  ברכות שונות, מזל טוב, שנה טובה,    , ]על 

    נשיח בחוקיך, תשע"ז  [יח, ט ] ( אשתך ויאמר הנה באהליה שרה )א  בהצלחה, בטלפון, לדרוש בשלום החולה[

]רק הכוס או כל החבית, האם המברך שולח לאשת בעה"ב וע"י מי, האם לאשה מותר לחלק מהכוס, הספק בין כוס של ברכה לאשה  

 תשע"ז    ד" תשע ,  התורה מחמדי  יח, ט[] הברכה לשתיית האשה[

ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה  )  ]כפי שהודיעו ה'[  ?מדוע לא בישר אברהם לשרה שהיא עתידה ללדת בן

 אשכול יוסף, תשע"ו   ]יח, י[(  שומעת פתח האהל והוא אחריו

)אחרי בלותי היתה לי עדנה( ]יח,  ניסים[  ]בורא רפואות מחדש רפואות חדשות, למי ראוי לעשות    החובה להאמין שהבורא הוא כל יכול 

 תורת הביטחון, תשפ"א יב[  

 מדי שבת בשבתו, תשע"ו    ]יח, יב[  )ותצחק שרה בקרבה(הצחוק היהודי 

 ( כטוסף גיליונות, תש"פ )עמ' א-עינינו גל   ]יח, יב[  )ותצחק שרה בקרבה( ]שרה אמנו חתני לוט, ישמעאל[סוגי הצחוק 

 שואלין ודורשין, תשפ"ב    ]יח, יב[  )ותצחק שרה בקרבה(שבת המסוגלת ל'רב שחוק' וישועות גדולות 

 ( להאספקלריא, תש"פ )עמ'    [טו ]יח,   שרה( כחש)ותכבוד האישה  
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מלאכת      נועם אליעזר, תש"פ     אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט( ]יח, יט[)כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו  חיוב צדקה בבני נח  

 , תשפ"ב חשבתמ

 משנתה של תורה, תשע"ח  )ארדה נא ואראה( ]יח, כא[   ]יציאת ה' מהנהגת ההסתר בשנות התוהו, עפ"י הרמח"ל[הנהגת הייחוד 

, שהחיינו על מצוה חיובית או קיומית, מצווה המסמלת גבול, כהן המקיים ]מצוות כיסוי הדםברכת שהחיינו במקיים מצוה לראשונה  

 מנחת אשר, תשע"ח]יח, כז[   )ואנוכי עפר ואפר( [לראשונה פדיון הבן

סוכה ולולב כן, ובמילה ציצית ותפילין ובדיקת חמץ לא,    ןהביון  ]פד  ?מדוע יש מצוות שמברכים בהן "שהחיינו", ומצוות אחרות לא

   דברי שי"ח, תשע"ז    מצוה שיש בה הנאת הגוף, תרומות ומעשרות, הקרבת מנחה[

נעדר?   חיפוש  עבור  שבת  מחללים  עשית מתי  בחול,  שמחפשים  כדרך  מסוכנים,  במקומות  לחפש  הצלה,  ספק  סכנה,  הצלה,  ]חובת 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח  מלאכה למעט ריבוי מלאכות ע"י מחפשים נוספים[

]אכילת מצוה שחיובה פעם אחת וקיומה פעמים רבות האם יכול להקדים עשייתה בתורת קיום קודם לעשייתה בתורת חיוב?  

לסוכה בליל ראשון של סוכות כשירדו גשמים, כשעדיין לא אכל    מצה בתורת קיום קודם לאכילתה בתורת חיוב בליל הסדר, אכילה חוץ

)ומצות אפה ויאכלו, ברש"י( ]יט,    כזית בסוכה האם יאכל כזית חוץ לסוכה, אכילת מצה בכוונה שלא לצאת ידי חובת המצוה, כוונה הפכית[

 עשר עטרות, תשפ"א ג[ 

]מנהגי הקהילות, מקום שהלך ממנו, ומקום שהלך לשם, מנהג מבטל הלכה, מנהג של  חובת אורח לשמור את מנהג המקום שבא לשם  

איסור, האם המלאכים היו אסורים באכילה אצל לוט ואצל אברהם או חייבים לאכול, אירוח המלאכים בסדום ע"ל לוט האם הוא הפרת 

הפרה חד פעמית, מנהג ירושלים ובני ברק לגבי קדושת שביעית בפירות ארץ ישראל שגדלו אצל נוכרי, חיובי מס לפי מקום הפירות  המנהג,  

 עשר עטרות, תשפ"א    נוה ההיכל, תשע"ח   )האחד בא לגור( ]יט, ט[ [או הבעלים, חובת הביעור על הפירות או על האדם

 במשנת הפרשה, תשע"ז]יט, יד[ )וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו(   ]ארוסות, נשואות[ ?ההבדל בין "חתניו" ל"לוקחי בנותיו"

זרע ברך,    )אוציאה נא אתהן אליכם( ]יט, ח[  ]פלגש בגבעה, שמחת חתן וכלה[ברכת הגומל והקרבת קרבן תודה לנמלט מחרב המלחמה  

 תשע"ח 

ויצא לוט וידבר אל  )]אין דרך בני אדם להיכנס לבית בנו הנשוי, משא"כ לבית בתו הנשואה[  מדוע לא דיבר לוט עם בניו אלא עם חתניו?  

 בינת החכמה על משך החכמה, תש"פ  חתניו( ]יט, יד[

   תשע"חדברי אמת,    )ונשאתי לכל המקום בעבורם( ]יח, כו[ההגנה של לומדי התורה על כלל הישוב 

 היא שיחתי, תש"פ ותהי נציב מלח( ]יט, כו[  חריו )ותבט אשתו מאבמבט לאחור  

 תשע"ו נשיח בחוקיך,    ]יט, כז[)וישכם אברהם בבוקר( עשיית צרכיו ועסקיו קודם התפילה 

 צבא הלוי, תשפ"ב   זמן תפילת שחרית

ויזכיקים את ערי הכ ובשחת אל   ויהי(  ]לו אברהם היה דר בה[  ?כיצד ניתן היה להציל את סדום קים את אברהם וישלח את לוט  ור אל ו כר 

 פנינים מרבינו האורח חיים, תשע"ז    [כט  ,יט]( כהי מתוך ההפ

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יג( -הארה מוסרית]מהות החסד, בין צדקה לחסד[  מעלת אברהם על נח ושם ועבר

קים את  ובשחת אל  יהיו(]הצלת לוט בזכות חסדי אברהם ולא בזכות עצמו[    זכותו של היחיד המזכה את הדור כולו  -  'חסד לאברהם'

 נר יששכר, תשע"ו  [כט ,יט] (כהי את לוט מתוך ההפ  קים את אברהם וישלחור אל ו כר ויזכי ערי הכ

 להשיב נפש, תשפ"ב  הסתפקות במה שיש לאדם[]להדבק במידה אחת ולהיות שלם בה, מידת עין טובה  -מתלמידיו של אברהם אבינו 

 יאיר נזרו, תשפ"א   מסירות הנפש של אברהם אבינו ושכרה בכל הדורות
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על חשבון  עיקר חסד בביתו של אדם    -אי הפקרת הבית למצוות חסד   זאת  עשה  למד מסירות חסד לאורחים מאברהם, אך  ]לוט 

 הפרשה המחכימה, תשפ"אבנותיו, המאיר פניו לרחוקים נבדק רק בביתו אם רודף שלום הוא[ 

 דורש ציון, תשע"ח   תשפ"א   ונקי, תשע"חקב   )ותשקין את אביהן יין( ]יט, לג[ ]ומדוע לא כנח שהיה השיכור הראשון[שיכור כלוט 

ותהרין שתי  )  [ימוש במונח זה במקרים שאינם של עריות, שאלות דומות בדברי הפוסקים, ש]בנות לוט, יעל, אסתר  גדולה עבירה לשמה

 מנחת אשר, תשע"ו   [לו ,יט ]( בנות לוט מאביהן

 אשכול יוסף, תשע"ז   [ כ, ב]  (ישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה)ומדוע לא ניוולה עצמה שרה כדי שלא תלקח לבית פרעה? 

בהסכמה, הסכמה שלא מרצון, שלילת חירות של פנויה , לקיחה ע"י מלך  או גזל  עריות]  ה?על אלו איסורים עבר אבימלך בלקיחת שר

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   ג[כ, ] (הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל) [ושל אשת איש בדיני נח

 תשפ"ב     זרע ברך, תשע"ו  ג[כ, ] (והיא בעולת בעלהנך מת על האשה אשר לקחת )אירוסין בבני נח 

 (כטוסף גיליונות, תש"פ )עמ' א -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  ג[כ, ]( הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל)  גירושין בבני נח

פיוס, אינו מתכפר גם באלי נביות, שני גדרי פיוס במעשה זה, על גרימת הצער, פיוס על הנאמנות שלא נגע ] בקשת מחילה למזיק חברו  

בה, האם יש קשר להנאת הגזלן מהחפץ, בקשת מחילה על נזק או צער הגוף או גם על גזל, מחילה למפרע, החילוק בין גזל להקנטה, חטא 

,  כ( ]ויתפלל בעדך וחיה)שהזיק או חבל בקטנותו צריך כפרה על מעשיו ולשלם כשיגדיל[  לאדם או חטא לשמים, מחילת יום הכיפורים, קטן  

 ( שפדמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [ז

לאברה שרה  החזרת  בין  נביא  םהקשר  להיותו  ממיתה,,  להצילו  להתפלל  יכול  תורה,  מתן  קודם  שנאנסה,  כהן  נח,   ]אשת  בבן    גזל 

 מחמדי התורה, תשע"ז  )השב אשת האיש כי נביא הוא, וחיה( ]כ, ז[ שילוחיה אינם גירושין[

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   ]כ, ט[ ממונו כדי לא לעבור בלפני עיוור הפסד כל

 שלמים מציון, תשע"ח  )אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני( ]כ, יא[ ]ללא התורה הכל סיסמאות[אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה 

, מותר או  ייתי 'אין לי', כשכוונתו, לך אין לי, לשנות מפני השלוםללוה בעלשקר ולומר  ]האם מותר לגבאי בגמ"ח לומר דבר דו משמעי  

   עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' לב( )אחותי בת אבי היא( ]כ, יב[ [מצווה, לומר שאינו בבית, להשתדל להימנע

)אחותי בת    ]גבולות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו משמעי, לומר דבר שאינו נכון כשאין ברירה[  השלוםלשנות מפני  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כו( אבי היא( ]כ, יב[

ירושת אב בבן נח, איסור עריות בקרובי האב, גרות, אפקריה לזרעיה רק בעכו"ם הבא על  ]רעיה  אין 'אב' לבני נח, רחמנא אפקריה לז

ישראלית או גם בעכו"ם הבא על גויה, עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל האם הולד צריך גיור, האם אחר גיורו יש עליו מצוות הגר ואסורים 

יור וקדושת ישראל, גר שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה האם באונאתו, המגדף אחר גיורו האם נשאר בשבט דן, אגריפס המלך, ג

חייב על אביו ועל אמו, האם ברית מילה שלו דוחה שבת כישראל גמור, בהמת עכו"ם האם חייבת בבכורה, גר שנתגייר כקטן שנולד, תינוק  

גופית גויה, הפריה חוץ  גירות, רחמנא אפקריה שנולד לישראלית מזרע בעלה הישראלי אך מתרומת ביצית של תורמת  , האם הולד טעון 

]הרב אליהו   [כ, יב ( ]אחותי בת אבי היא)לזרעיה דתורמת הזרע, אך כשהתורמת ישראלית יתכן ויש לו שתי אמהות כנתחלפו יוסף ודינה[  

 ( שפחמקרא העדה, תשע"ז )עמ' גרינצייג שליט"א[  

משפחת האב ומשפחת האם, ודבק באשתו, ישיבת הדיינים, קבלת העדות, סדרי הדין, דיון הדיינים בפני עצמם, תלמוד ]עריות בבני נח  

א בעדת  ניצב  אלוקים  ובקומך,  בשוכבך  עמידה,  או  ישיבה  שאינה  'סמיכה'  בישיבה,  או  בעמידה  מס-תורה  דווקא,  בישיבה  הכתוב  ל,  רן 

לחכמים, זמן קריאת שמע, פסוק ראשון או הכל, להוציא מליבן של צדוקים, קראים, כשעובר על הכרעת ההלכה ללכת אחר הרוב, אחרי 

 (שצחמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [כ, יב ( ]אחותי בת אבי היא)רבים להטות, מצוה הבאה בעבירה[ 

 מלאכת מחשבת, תש"פ )וה' פקד את שרה, ברש"י( ]כא, א[ נענה תחילה  -המתפלל על חברו 
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 לענין הלכה, תשפ"ב ת הלכות בשורות טובות ולידת בן או ב

 מעדני אשר, תשע"ז  ]כא, ג[ )ויקרא אברהם את שם בנו ...וימל(  ?ברית המילה ודם יצחק בנו קמדוע קרא אברהם שם ל

עשר עטרות,  עליו שם התינוק וגללו בו ספר תורה  רקמו    –מילה  ית  שעטפו בו רגלי התינוק בברבד    –מנהג ה'וימפל' באשכנז  

 תשפ"ב 

בישראל, בגר, מצוות האב למול או לדאוג למוהל, בבן גדול, על האב או גם על האם, האם מילה היא מצוות עשה  ]  חיוב האב במילת בנו

אחר האם בטלה השליחות, לתיקוני שדרתיך, איחור מילת אברהם עד חצות    שהזמן גרמא, מוהל שהסתבך במילה והוצרכו להבאי מוהל

קובץ  -מסביב לשלחן)וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים( ]כא, ד[    היום, רוב עם מול זריזין, חיוב מילה על בית הדין, על כל ישראל[

 גיליונות, תש"פ )עמ' יט(

 מגישי מנחה, תשע"ה   ]כא, ד[ )וימל אברהם את יצחק בנו(חיוב האב במילת בנו 

 צבא הלוי, תשפ"ב האם בברית מילה צריך לשתות יין לפני התפילה 'קיים את הילד הזה'? 

 , תשפ"ב חשבתממלאכת בזמנה מילה שלא 

 צבא הלוי, תשפ"ב  ]אינו מברך אלא מנאץ[מלו בשבת שלא כדין האם מברכים את ברכת 'כורת הברית' 

 נוה ההיכל, תשע"ד    ]כא, ד[ )וימל אברהם את יצחק בנו( חיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סומא 

 מאור השבת, תשע"ה   ]כא, ד[ )וימל אברהם את יצחק בנו(  אכילה ומלאכה קודם ברית  

 צבא הלוי, תשפ"ב  ]כא, ד[ )וימל אברהם את יצחק בנו(  זמנו נימול ביום השמיני? האם הנולד קודם 

פדיון הבן התחדש  ]אברהם היה כהן, נולדה תאומה קודם יצחק, הריון שרה היה ניסי,    ?האם אברהם אבינו ערך פדיון הבן לבנו יצחק 

 תשפ"א    (4)  קב ונקי, תשע"ה  ]כא, ד[)וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים(  רק אחר יציאת מצרים[

לעתיד לבוא   בין סעודת אברהם, לסעודת הצדיקים  יצחק(  הקשר  את  ביום הגמל  גדול  ח[ )ויעש אברהם משתה  פנחס,  שבי     ]כא,  לי 

 תשע"ה 

נימול, חיוב באם, מילה ע"י האם, חיוב הבי"ד וכל ישראל, ]מצוות מילה   האם האב או גם האם מעוכבים מלאכל הפסח בעוד בנם לא 

או המוהל[   מי מברך מצוות שהחיינו האב  ע"י שליח,  בנו)מילה  יצחק  את  ] וימל אברהם  ד(  גרינצייג שליט"א[     [כא,  אליהו  מקרא ]הרב 

 ( תאהעדה, תשע"ז )עמ'  

או  ]ברית מילה לגירות   ברית בבשר  גלויה, כיצד מגיירים סריס, הטפת דם  ללא ערלה  נולד  ניתן למולו מסיבה בריאותית, או  גר שלא 

וימל אברהם  )אסור, אם מת לבסוף כתוצאה מברית המילה[  בעור, עבר והסתכן ונימו האם קיים את המצוה, מכניס עצמו לסכנה גם בגוי  

 ( תטמקרא העדה, תשע"ז )עמ'  ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [ כא, ד( ]את יצחק בנו

 מעינות מהרצ"א, תשע"ה   ]כא, ח[סעודת מילה  

]חובה להשתתף, שלחו הזמנה, שלישי למילה, חנוכת הבית, סיום, סעודה בחנוכה, מדוע בברית יש סעודה ובמצוות רבות  סעודת מצוה  

   מסביב לשולחן, תשפ"אאין, סעודת מצוה בערב שבת, בראש חודש[ 

 רה, תשפ"אאורחות חיים במשפטי התו]עין הרע, ניסיון העקידה מחמת הסעודה הגדולה[ ה או בפרסום? סעודת מצוה בצנע

 ג " נוה ההיכל, תשע   ]כא, ח[ חיוב השתתפות בסעודת מילה ובשמחת נישואין  

 היא שיחתי, תש"פ   )גרש האמה הזאת ואת בנה( ]כא, י[עת לרחוק מחבק  
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שלמים מציון,    )ותלך ותתע במדבר באר שבע, ברש"י( ]כא, יא[  ]מנין לחז"ל שהגר חזרה לע"ז[יהודי החי באמונה מושגח ע"פ הקב"ה  

 תשע"ח 

אם קיים אברהם אבינו כל התורה קודם שנימול, האם היה ישראל בן השפחה, האם שחרר אברהם ]הגר?    -איך נשא אברהם מצרית  

(  הגר המצרית)ר תושב, נשיאת מצרית כפילגש, נישואי שמשון ודלילה[  את הגר קודם שנשאה, פסולי קהל אחר הגירות ולא במעמד של ג

 טעמא דאורייתא, תשפ"ב     (תיבמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [כא, ט]

]שרה ניקתה מאברהם את עברו מתקופת האלילות, עד הולדת יעקב בשלימות, תמונת אברהם  שמוע בקול שרה  למדוע נצטווה אברהם  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א ושרה במערת רבי בנאה, ניקוי ראשו של אברהם[ 

אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים,    -יין לרש"י שהגר חזרה לגילולי בית אביה, כיצד 'וישמע ..אל קול הנער' והלא  ]מנתפילת ישמעאל  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע  ]כא, יד[ )ותלך ותתע(  מעלת תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו[

י(  וישמע אלוקים את קול הנער) 'ית אסורים בתפילה אין הכלל 'דאין חבוש מתיר עצמו מב  -תפילת חולה על עצמו   משנת    [ז]כא, 

 מהר"ל, תשפ"ב 

 מחמדי התורה, תשע"ז )ויכלו המים מן החמת, ברש"י( ]כא, טו[  ]מחמת עין רעה, מחמת צמא, חולשה[ ?האם חלה אדם לפני יעקב אבינו

]מילוי החמת מים או הטיפול בילד, כיצד זיהתה בת פרעה שמשה הוא מילדי העברים, הליכת האשה  לבה הרחום של ה'אידישע מאמע'

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יז( -שואלין ודורשין)ותשלך את הילד תחת אחד השיחים( ]כא, טו[  השונמית אל הנביא[

 תשע"ז    שלמים מציון, תשע"ו   [יט, כא]  ים()ותרא באר מ ]הנאה ממעשה ניסים, תרומות ומעשרות[  אכילה וברכה על אוכל ניסי 

 נועם אליעזר, תש"פ   )ועתה השבעה לי באלוקים הנה( ]כא, כג[שבועה הדדית בין ישראל לגוי 

 מלאכת מחשבת תשפ"א   )ועתה השבעה לי באלוקים הנה( ]כא, כג[ ואבימלך ושבועה שבטלה מקצתה בטלה כולהשבועת אברהם 

 עמל משה, תש"ס  []מטרותיהכריתת הברית עם אבימלך 

 מעדני אשר, תשע"ה   ]כא, לג[ )ויטע אשל( ברכת הנהנין לבני נח

'איסור' אכילה לפניהם,   ברכות הנהנין  ]ספק בברכות הנהנין, ספק דאורייתא או דרבנן, דבר שיש לו מתירין, ברכות הנהנין 'מצוה' או 

ו או לא יברך, הכניס אוכל לפיו ונמאס ונזכר שלא בירך, האוכל פרי פחות מכזית  הצמא בלילה במיטתו, לתת אוכל למלצר כשלא נטל ידי

יברך,   בה  מה  ספק  ולכן  נפשות,  בורא  וכן  מהעולם,  הנאה  על  כללית  ברכה  שהכל  יברך,  מה  תחילה  הטפל  ואוכל  וטפל  עיקר  כשלפניו 

 הגר"א עוזר, תשע"ד    ]כא, לג[ )ויטע אשל( לחומרא[

 (לאאספקלריא, תשע"ח )עמ'    ה[ )שבו לכם פה עם החמור, ברש"י( ]כב, ?האם ניתן היה לגוי להתגייר קודם מתן תורה

)ארבה את    ]חופה בבית כנסת[  ?האם אפשר לעשות חופה בתוך בנין כשיורדים גשמים חזקים או כשקר בחוץ  -למנהג אשכנז  

 מעדני אשר, תש"פ   זרעך ככוכבי השמים( ]כב, יז[

 

 תוספות -קורונה 

 

]כלים ושברי כלים, מקבלי טומאה, האם  לסכך בחג הסוכות?    -האם מותר להשתמש בעצים ששמשו 'קפסולה' בזמן הקורונה  

  אהלי טהרות )עז(, תשפ"בשולחן מקבל טומאה מדרבנן או מדאורייתא, המחובר לטמא טמא[ 
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לטומאת טומאת אוכלים בלימון   נחשב  אינו  כמות שהוא,  נאכל  אינו  למיץ   ]לימון  הלימון  נאכל, האם שימוש  הלימון  מיץ  אוכלין, אך 

מקנה לו חשיבות אוכל לדיני טומאה ולחיוב תרומות ומעשרות, שתיית מיץ לימון מהול במים, תבלין שמטבלים בו את הפת, טבל בלימון, 

 אהלי טהרות )עז(, תשפ"ב  הלכות סחיטת לימון בשבת[

]קורונה, לא תעמוד על דם רעך, והשבותו לו, סיכון עצמי להצלת הזולת,  היסודות ההלכתיים בגדרי דיני הצלת חולה במגפה מדבקת  

חמת עמלק,  אברהם ולוט, שליחת יעקב את בנימין למצרים, אסתר המלכה, ספק סכנה, פיקוח נפש, חובה או רשות, מלחמת מצוה ומל

נערך משיעורי ]   סיכן עצמו שלא כדין, הצלת המאבד עצמו לדעת, האם האדם הוא בעלים על גופו, 'זקן ואינה לפי כבודו' בהצלת נפשות[  

     משא נחום, תשפ"א )נב עמ'(   [הגר"נ שיינין שליט"א

טובה ראייתה,  ]הרב יקותיאל אוהב ציון שליט"א[  ]על דברי הגר"י זילברשטיין שליט"א[תפילה על חולה קורונה שלא שמר על הנחיות 

 תשפ"א

 ( יגפ )עמ' , תש" יוסף משנת ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[ בניו יורק בתקפות הקורונה טלטול תעודת זהות בשבת 

 (טז, תש"פ )עמ' יוסףמשנת  ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[ תפלה לעצירת מגיפת הקורונה 

, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת      ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[  ליהודי איראן בתקופת הקורונה    -  טבילה במקוה טהרה או בים

 (יז

 ( כ, תש"פ )עמ' יוסף שנת  מ  ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[ קריאת קודש לציית להוראות משרד הבריאות 

כג,  , תש"פ )עמ'  יוסףמשנת       ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[  קיום מנייני תפילה בבתי כנסיות, וטבילת נשים במקוואות

 (כה

 ( כז, תש"פ )עמ' יוסףמשנת    ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[ אנשים  100קיום חתונות במגבלה של 

יוסף שליט"א[     להתרחק מחולים, תפלה בצבור, אמירת אבינו מלכנו קריאת קודש   , תש"פ  יוסףמשנת  ]הראשון לציון רבי יצחק 

 (כט)עמ' 

 (לא, תש"פ )עמ' יוסףמשנת    הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[]להרבות תורה במגיפה 

 מכירת חמץ לכתחילה, תפלות ולימוד במניינים, סגולות לביטול  -הוראות קורונה לארגנטינה  

 (לא, תש"פ )עמ'  יוסף משנת   ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[ המגיפה

, תש"פ  יוסףמשנת        ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[בתקופת הקורונה     -קיום חתונות בימי ספירת העומר אחר הפסח  

 (לא)עמ' 

בבתי    הודעות למי שנתגלה כחולה או כחייב בבידוד, סגירת בתי הכנסת  -  הנחיות הלכתיות בשמירת השבת בשעת המגפה

 ( מו, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[חולים 

תפילה באמצעות רדיו,   תפלות בשבת, ברכת מעין שבע, טלטול ס"ת, תשלומין לקריה"ת,  -תפילה ואחרות בקורונה    הוראות

 ( מו, נו, סב, תש"פ )עמ' יוסףמשנת יוסף שליט"א[   ]הראשון לציון רבי יצחק טלפון פתוח בשבת, ושבע ברכות

 (נא, ס , תש"פ )עמ'  יוסף משנת    ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[? האם מותר לקבור נפטר מחמת המגפה בניילון

 ( נח, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[ הקדמת זמן הטבילה

הקורונה בתקופת  הפסח  חג  ערב  הלכתיות  כלים,]  הנחיות  והגעלת  טבילת  חמץ,  מכירת  אבלות,  מקוואות,  בצבור,  תענית   תפלה 

, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת      ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[  [בליל הסדר  ידהבכורות, שריפת חמץ, ברכות הנהנין, שימוש בשיחות וע

 (סד
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 (סט, תש"פ )עמ' יוסף משנת     [ת חג הפסחלקרא]הכלים סגורים  בענין טבילת כלים למפעל להכנת מזון כשמקואות

 (עא, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[טבילה עם לק ג'ל פגום 

דרך מרפסות וכד'  לתפלה  מנין  בין]  צירוף  טינופת  הפסק  אלו,  את  אלו  רואין  מהני  האם  מרפסות,  המתפלל    מנייני  יחיד  המרפסות, 

במניינים אלו, תפלה בשידור חי   דושה, וקריאת התורה וברכת כהנים וברכת מעין שבעדברים שבק  עמהם האם נחשב תפלה בציבור, עניית

,  יוסףמשנת      ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[  [מדרגות בכמה קומות, אמירת קדיש דרך הטלפון  בחדר  ןהאם נחשבת בציבור, מניי

 ( עגתש"פ )עמ' 

 ( פח, תש"פ )עמ' יוסףמשנת ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[  מנין  וחופה בלי  -חופה חוזרת לנישאים בחתונה מצומצמת 

, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת  ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[   זקנם בספיה"ע בזמן הקורונה    חזרת הכבאים לבית בשבת וגילוח

 (צא

 ( צד, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[מי שנקבר בקומות מחמת דוחק הזמן 

 (צז , תש"פ )עמ' יוסףמשנת   ון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[]הראשקריאה לציית להנחיות ולעשות משמרת למשמרת 

 ( צט, תש"פ )עמ' יוסףמשנת ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[  ברדיו  תפילת ערבית מפלג המנחה למי שמתפלל עם הצבור

הסתפר   תפילות במנין, מוזיקה בספיה"ע השנה, תספורת וגילוח למי שלא]  הוראות הלכתיות בעקבות ההקלות של משרד הבריאות

ברכת מעין עם מסיכה,  לרה"ר  יציאה בשבת  פסח,  השלמת הפרשיות שלא קראו  שבע  לפני  קיום קריאה"ת,  בביהכנ"ס,  ]הראשון   [שלא 

 (קד, תש"פ )עמ' יוסף משנת    לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[ 

כשלא הזכרון  ביום  צה"ל  חללי  למשפחות  הנכונה  לקבר      ההנהגה  לעלות  שליט"א[ מתאפשר  יוסף  יצחק  רבי  לציון     ]הראשון 

 ( קטו, תש"פ )עמ' יוסףמשנת  

 (קיח, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[תספורת בעומר כשלא יכלו להסתפר עקב המגפה 

 (קכבמ' , תש"פ )עיוסףמשנת    ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[ברכת מעין שבע במקום המיועד רק לתפילות 

 (קכה, תש"פ )עמ' יוסףמשנת ]הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א[  דיני יום השנה לפטירת קרובים 

 ( קמ, תש"פ )עמ' יוסףמשנת     שליט"א[]הראשון לציון רבי יצחק יוסף בתקופת הקורונה נישואין במוצאי תשעה באב  

 (קמג, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת   שליט"א[ הרב אברהם בן חיים] ביטול חוזים ושכירות ]ממון ופועלים[ מחמת מגפת הקורונה

 (קמג, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   שליט"א[ הרב עובדיה יוסף ] תשלום למטפלות בזמן מגיפה

 (קמג , תש"פ )עמ' יוסףמשנת  שליט"א[ הרב עובדיה יוסף טולידאנו ] מזיק או רודף? -חולה שלא שומר על עצמו בבידוד 

 ( קסו, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   שליט"א[ הרב עובדיה יוסף טולידאנו ] דמי שכירות חנויות שנסגרו בצו הקורונה

 (קעח, תש"פ )עמ' יוסףמשנת     [הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל] ?עשרה הרואים זה את זה האם מצטרפים למנין

רואין אלו את  ,  דין תיבת החזן בביהכ"נ,  צירוף העומד בחלון,  הפסק מחיצה בין המתפללים]  צירוף מנין העומדים במרפסות הבתים

הרב  ]   [קולת הרשב"א היא רק בבימהקים,  דעות הפוס,  בירור לשון "אפשר" שכתב הרשב"א,  יןהחילוק בין צירוף לזימון לצירוף למני,  אלו

 (קפ, תש"פ )עמ' יוסףמשנת שליט"א[  ברוך שרגא

בציבור   הקביתפלה  מחלת  הסגר  השכינה  ]  רונהומי  אחדהשראת  במקום  מרפסות,  בעשרה  דרך  התורה  דברים ,  קריאת  עניית 

 (קצא, תש"פ )עמ' יוסףמשנת  שליט"א[  הרב בן ציון יעקב הלוי ואזנר] [הטעמים שיש להחמיר בזה, שבקדושה
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דוד בירדוגו ]   ?  מצטרפים לעשרהאם  ה תפילה במרפסות   לוי]     (קצא, תש"פ )עמ'  יוסף משנת      שליט"א[  הרב    שליט"א[   הרב יצחק 

, תש"פ  יוסף משנת    שליט"א[  הרב נחום חנן]      (ריז, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת     שליט"א[  הרב אליהו עזריאל[      (רח, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת  

 ( רנג, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת שליט"א[  הרב יוסף רפאל סאסי]    (רלד)עמ' 

הפ מביתםהשלמת  הציבור  עם  או  ביחידות  למתפללים  לקה"ת]  רשיות  הפרשיות,  תשלומין  במספר  לחלק  אם  ,  אין  לחלק  אין 

יחיד,  ציבור  ,  התחייבו בקריאה שהציבור מתפללים   מכוונים תפלתם מביתם בשעה, המתפללים ב"מנייני מרפסות" צריכים להשליםאו 

,  יוסףמשנת    שליט"א[  הרב שמעון ללוש]    [חובת ציבור עולה גם לאותם שבבתיםקריאה  ,  תפלה בשעה שהציבור מתפללים,  א"צ להשלים

 ( רנח, תש"פ )עמ' יוסףמשנת  שליט"א[  הרב יצחק לוי]    (שג, תש"פ )עמ' יוסףמשנת שליט"א[  הרב דוד אטדגי]   (רסהתש"פ )עמ' 

ו'שמיני' 'צו'  הפרשיות  התורה    השלמת  בקריאת  הקורונה  מגפת  בשל  קראו  כהן   ]הרב    מצורע-תזריע  שבתבשלא    מאור 

 (שטז, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   שליט"א[

 (שלז, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת  שליט"א[ הרב דוד בירדוגו]אם יוצאים יד"ח תפילה בציבור בשמיעתה דרך הרדיו והטלפון ה

  (שנ, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   שליט"א[ הרב יצחק לוי]  ההנהגה הנכונה בשעת מגפת הקורונה

  (שנד, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת   שליט"א[ הרב יצחק לוי]זמן הקורונה תספורת בימי העומר ב

    (שנט, תש"פ )עמ' סףיומשנת   שליט"א[ הרב שמעון מורסיא] חיוב בנזקים לנכנס למקוה בידיעה שהוא חולה

, תש"פ )עמ'  יוסףמשנת  [  קטן בברכת הגומל, הזכרת שם הנגיף, וחיוב הצריך בידוד שיצא והזיק]  היוצא מבידוד חייב בברכת הגומל

  (שסג

   (שעא, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   שליט"א[ הרב שלמה שרגא]  בענין הקדמת תאריך הנישואין בכדי לעורכם בקהל רב יותר

הפנים ועם    היוצא מבידוד וחולה שהבריא האם צריכים לברך ברכת הגומל, תפילה עם מסיכה על]  שאלות ותשובות בעקבות הקורונה

ולהסתמך על האם מותר לקנות מוצרי חמץ גמור בעקבות המצב    כפפות, ברכת כהנים עם מסיכה, האם מותר להתחפש לחולה 'קורונה',

האם חמץ,  ספי  מכירת  בימי  מוזיקה  שמיעת  בכורות,  מתענית  פוטרת  בטלפון  מסכת  סיום  העומר  שמיעת  הקורונהרת  הרב ]  [בתקופת 

   (שעד, תש"פ )עמ' יוסףמשנת  שליט"א[     אושרי אזולאי

ל להשתתף בברית, התרת נדרים  ויכ  אינוברכת "להכניסו בבריתו של אאע"ה" לאבי הבן ש]  צוות דרך הטלפון בעקבות הקורונהקיום מ

    (שפב, תש"פ )עמ' יוסף משנת  שליט"א[ הרב משה כהניאן ]  [טלפוןב

האם  ,  האם יש חיוב להכניס עצמו לסכנה למצות כיבוד הורים] שליט"א[    יוסף חי סימן טוב]הרב    שאלות ותשובות בעקבות הקורונה

   (שצגשפז, שצא, , תש"פ )עמ' יוסףמשנת    [האם בליל הסדר צריך להישמר מקורונה, חברותא בביתויש היתר לחולה קורונה ללמוד עם 

   (שצט, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   שליט"א[ הרב אליהו חייאיב] חזרה מבית החולים בשבת או ביום טוב

    (תט  , תש"פ )עמ'יוסףמשנת  שליט"א[  הרב נחום חנן ] דחיית )והקדמת( חתונה מחמת המגפה

הקורונה בעקבות  ותשובות  נקרא ]  שאלות  האם  לרחוב  היוצא  מאומת  חולה  הסגר,  בעקבות  לבנו  מכתב  ע"י  מצרים  יציאת    סיפור 

לצאת מעיר שיש בה איסור להתפלל במנין לעיר    "רודף", חולה מאומת שנכנס לחנות והדביק את בעל החנות האם חייב לפצותו, האם חייב

אפשר   האם  שמותר,  במנייניאחרת  כניסה  להתפלל  מגיפה,  נחשבת  הקורונה  האם  ניסן,  בחודש  ברך  שלא  למי  האילנות  ברכת   מרפסת, 

   (תיג, תש"פ )עמ'  וסף ימשנת     שליט"א[ הרב רפאל סויד][ לביה"ח בשבת כשמודדים בכניסה חום לצורך חולה שאין בו סכנה

  ]קורונה, פתיחת דלת הזזה ע"י עין אלקטרונית, פסיק רישיה או מעשה בידים[ ?  מטית בשבת בכניסה לבית החולים ובדיקת חום אוט

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לה( 

 אספקלריא, תשפ"א )רא( ]קורונה[ מצלמות ובדיקת חום במקומות ציבוריים בשבת

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לז( ]קורונה[  בכניסה לבית חוליםמדידת חום על ידי גוי 
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 רץ כצבי, תשפ"א ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת הקורונה  

 אשכול יוסף, תשפ"א   ]קורונה[ברכת 'דיין האמת' על קבלת קנס כספי בעקבות אי עטיית מסכה 

]תה בטעם לענה, האם טעם?  שלא מרגיש את הפגם ב  בחולה  ביום כיפורפטור "אוכלים שאינם ראויים לאכילה"  האם שייך  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' רעב( הגדרת ההנאה היא סובייקטיבית או אובייקטיבית[

הרב ]קורונה, מלאכת מכה בפטיש, דבר שהוא מקפיד לעשותו, כלי מחומר קבוע ומחומר חד פעמי[  ]   כיפוף הפס במסכת ההגנה בשבת

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' סד( שליט"א[  יוסף עובדיה

 בינת המשפט, תשפ"א   ]קורונה, דיני ממונות, דינא דמלכותא[אי הערמה בהנפקת אישור כניסה למדינה 

 נהורא דשמעתתא, תשפ"א  ]מחיצת קורונה שנפלה בשבת, בונה, מחיצת ארעי[העמדת קפסולה בשבת 

]בתקופת הקורונה, כשהסכם השכירות היה תשלום   ות הנכס?שוכר שקיבל פטור מתשלומי המשכנתא האם חייב בתשלומי שכיר

המשכנתא לעוסקים מסוימים מפני מצוקתה כלכלית, האם נהנה   שכר דירה ישירות למשכנתא הבנקאית, כאשר הבנק ויתר על תשלומי

 וישמע משה, תשפ"א  מכך השוכר או המשכיר[

]גבאי המנין הראשון חלה בקורונה ולא היה מפתח לארון הקודש במנין הראשון,   ?האם קריאת התורה היא חלק מתפילת שחרית

. בזמן תפילת המנין השני הגיע גבאי אחר עם מפתח, האם יקראו בתורה למנין הראשון או יתחילו סיימו את התפילה בלא קריאת התורה

ו לומר הלל ונזכרו אחר קריאת התורה, האם יאמרו  במנין השני, האם המנין הראשון הסתיים באמירת קדיש תתקבל, בשבת חנוכה שכח

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשפ"אשם הלל, או אחר מוסף, ברית מילה אחר קריאת התורה[ 

 

   :יםאקטואלי יםנושא

 

,  בשבת   מנין ותיקיןאחר  ]ברית מילה  ש?  קידוש ולהוציא את המחויב בקידושל שבת עדיין האם יכול לעשות  לא התפלל שחרית  

הגפן    מי  וכבדו בברכות את לברך  יכול  לא התפלל שחרית, האם  גם שעדיין  כאן  לשתות, אך  ליולדת  ויתן  יברך  ציבור  בתענית  ולשתות, 

ם שבקריאת המגילה היולדת עדיין לא שמעה קידוש, שתיה מעט קודם התפילה ללא קידוש, אכילה קודם התפילה בשבת, פחות מכזית, כש

, מבחן תושבות, כך מי שעדיין לא התפלל לא יכול להוציא אחר בקידוש שכן הוא עצמו בן כרך אינו יכול להוציא בן עיר לחלק מהפוסקים

 עשר עטרות, תשפ"ב , האם די בכך שעתיד להתחייב בדבר בו ביום, אם קידש בשוגג וסעד קודם התפילה יצא[ אינו מחוייב בדבר

ם, באולם התפילה או במסדרון, האם  , כיתוב מתחלף, תמונות, שביתת כלי]הפעלתו בשבת, עובדין דחו"ל  מסך זמני תפילות בבית כנסת

מתגים וכפתורים, מסך דיגיטלי, תפילה מול ציורים, השמעת קול בשבת, חשש שינוי  מסך מחשב כיום דינו כלוח מודעות, טקסט קבוע,  

   תשפ"ב )עמ' טו( ,)קמא( באר התורה   פעולה הנמשכת מערב שבת[

 שואלין ודורשין, תשפ"ב  ]מנהג המקום[עמידה או ישיבה בקריאת התורה 

 שואלין ודורשין, תשפ"ב עישון סיגריה בשבת המכילה קנאביס רפואי לחולה קשה 

 צבא הלוי, תשפ"ב   ]האם יצא בברכה מעין שבע, שאיו מזכירין בה משיב הרוח ולא יעלה ויבוא[שכח יעלה ויבוא בשבת שבתוך הרגל 

]מתורתו של הגר"י ברטלר זצ"ל[ ]גודל טלית קטן, צורת בגד שנים לפניו ושניים לאחוריו לציצית, בהלכות ליקוטי דברים מחזו"א זצ"ל  

השילו שיעור  שבת,  בחשמל  ה'  חילול  מכונה,  המצת  כזית  מדידת  בקמץ,  אדנות  ערבית,  תפילת  זמן  הפוכה,  צ'  אות  בהדסים, תפילין,  ש 

לולב עם קורא, חשדא בנר חנוכה, זמן נתינת זכר למחצית השקל, מליחת בשר, קדושי שחוק בתכשיט שאינו שלה, יחוד אתרוגי חזו"א,  
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אינה שקר[  חיי שעה, התחמקות  דוחה  עולם  חיי  לב, המשכה במקווה, האם ספק  בלא  יחזקאל,    בפרוזדור משותף, כשרות תרנגול  אמרי 

   תשפ"ב

]אבן המונחת במדרכה ובא אחד והזיזה לצג המדרכה שמהלכים בו פחות, ובא זקן  מתחייב בנזקיה?    -כיצד יתכן שהמזיז אבן לתומו  

אה את התקלה והגביהה בידו רר,  "מניח התקלה כחופר בור ברה, בעל התקלה,  ונתקל בה, מזיק, בור ברשות הרבים, מי הוא בעל הבור

יותר מטפח כלומר, יותר מ נעשה    –מ, ומטרתו היתה לזכות לעצמו בתקלה, ולבסוף התחרט והחזירה למקומה הראשון  "ס  8-לגובה של 

אותה בידיו פחות משלושה טפחים כלומר פחות  הגביה  ולא התכוון לזכות בתקלה,  ה.  המגביה מעתה בעל התקלה, ומתחייב לשלם על נזקי

נחשב המגביה מעתה בעל התקלה ומתחייב בנזקיה. למרות שלא   –גביה אותה ממקומה מעבר לכך  האינו נחשב בעל התקלה.    -מ  "ס  24-מ

מ, אולם "ס  24-ראה את התקלה, והזיז אותה ברגליו למרחק שהינו יותר מן.  כ למקומה הראשו"התכוון לזכות בה, ולמרות שהחזירה אח

שרק  למרות  ו.  בעל התקלה ומתחייב בנזקיה, למרות שלא הגביהה בידו אלא הזיזה ברגל, נעשה הוא  ר ויכולה להזיק שם"היא נשארה ברה

גוי שהניחה וברח  "י הרוח או ע" ר הניח אדם אחר או שהיא הגיעה לשם ע"אין הבדל בין אם את התקלה ברה.  רצה למזער את נזקיה י 

   אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב בור המתגלגל ברגלי אדם[ם. מהמקו

 פ"ב קדושת בתי מקדש מעט, תש  איסור קפנדריא בבית הכנסת

 משנתה של תורה, תשפ"ב  ]הפסוקים שקודם לכן, פיטום הקטורת[אמירת 'אין כאלוקינו' בסוף תפילת שחרית 

 מן הבאר, תשפ"ב  האם אומרים 'דעתו על בעל הבית' לגבי ברכת שהחיינו? 

   מן הבאר, תשפ"ב ]ולכפרת פשע, למנהג אשכנז ולמנהג ספרד[נוסח תפילת מוסף בראש חודש בשנת העיבור 

החיים,  מעלת אמירת תהילים   נפש  ואהלות,  כנגעים  שייחשב  המלך  דוד  בקש  זמן,  באותו  ללמוד  שיכול  במי  תורה'  'ביטול  יש  ]והאם 

השנה,   בראש  תהילים  והבנה,  אמירת  לימוד  או  תהיליאמירה  ספר  לימוד  המילות,  פירוש  עם  תהילים  ישריםפרקי  מסילת  בכוונה,   -  ם 

 ( לגמגיד דבריו ליעקב, תשפ"ב )עמ'  התמדה ועיון במזמורי דוד המלך[

לא יצא חובת  ]טעה בפסוק הראשון,  למפטיר ודילג תיבה    -חתן בר מצוה שעלה לתורה בשבת קודם בר המצוה    -כבוד הבריות  

העליה   אחר  התורה  ברכת  את  לברך  ממנו  למנוע  יש  האם  יצאו,  הציבור  האם  משפחתו   -קריאה,  ובני  הבחור  כבוד  לבולה,  ברכה  מדין 

שה מהתורה, גודל הגנאי והבושה, קבורת מת מצוה מדין כבוד הבריות ולא מדין  דחיית מצות עבקהל, גדול כבוד הבריות בסוגיית הש"ס,  

מצוות קבורה החלה רק על בית דין להרוגי בית דין, בערב פסח פטור מקבורת מת מצוה מדין עוסק במצוה, בעל הקורא הנצרך להתפנות  

תפנות קודם חזרת הש"ץ, כבוד הבריות להתיר לרב באמצע קריאת התורה, בין העליות, לקרא גם את ההפטרה, שליח ציבור הנצרך לה

לספרו ספירת העומר בברכה כששכח יום אחד, אבל שהוא ש"ץ וסופר ספירת העומר בקול רם ושכח יום אחד, ברכת פדיון הבן כשהאשה  

עצת הגר"א גניחובסקי זצ"ל  בין מחיקת השם בסוטה,  אלישיב זצ"ל להבדיל    ש"יודעת שבנה אינו פטר רחם ובעלה אינו יודע, דעת הגרי 

שהכהן יכוין לפדות תינוק אחר בעולם שלא נפדה מדין 'זכין', דילוג בקריאת התורה בשבת, בחול, כשהעולה לתורה עדיין אינו בר מצוה,  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  אפרושי מאיסורא לקטן בשוגג מפני כבוד הבריות, עצה לקרא שוב להוציא מבוגר כבד שמיעה[

]בדיני ממונות, בדיני נפשות, מצוות עשה או לא תעשה, אם זומן להעיד ואם לא זומן, אם הוזמן להעיד ע"י חובת האדם להעיד עדות  

 משא ומתן, תשפ"ב  בית הדין[

]מנהל מחסן קיבל סחורה מיצרן וסירב לקבלה בשל פגם חמור, היצרן שלח סחורה בעלו על סחורה פגומה שהושארה אצל הלקוח  

מ המזמין,  בבעלות  הפגומה  הסחורה  האם  אליו,  הפגומה  הסחורה  את  ביקש  לא  חיסכון  מטעמי  נקנו  תקינה,  האם  הפקר,  המחסן,  נהל 

 משא ומתן, תשפ"בלמזמין בקניין חצר בשטח המחסן, פועל שמצא מציאה בשעות העבודה שלו[ 

 אזמרה לשמך, תשפ"א  בעיקר וטפל[ , ברכה אחרונה ]עיקר וטפל, ברכת סלט פירות, פטור ברכת הטפלברכת הנהנין 

 פניני אי"ש, תשפ"א  [כל פניות שאתה פונה]מימין לשמאל, ובנר חנוכה, פתיחת הפרוכת של ארון הקודש מאיזה צד? 

 משא נחום, תשפ"א  טעם ההיתר לצאת עם ציצית בשבת ברה"ר
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לעשותה אוכל, מי , טחינה מעורבת במים, ערבוב מים בטינה  ]וכן לנט"י משום טיבולו במשקהבדין 'טחינה' להכשר ולטומאת משקין  

 אהלי טהרות, תשפ"א  [מזגן שמוסיף לו מים

]מבחן התושבות, בן ישיבה הגר בעיר אחת ולומד באחרת, כשבני עירו  בדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א    -קדימות בהלכות צדקה  

 , תשפ"א בדרכו אמונה ש בה כמה שכונות, קופת הצדקה של השכונה בה הוא גר או קופת הישיבה[עמי הארץ, עיר שי

גג  גשם    -מטריית שבת   גג קשור בחוטים,  גג בלי מחיצות, משתמש באויר שתחתיו,  המחובר בצירים, פתיחת ]אהל קבע, אהל ארעי, 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א  מטריה, ע"י גוי, משאר פתוח מערב שבת, מוקצה[

 בית מדרש גבוה לכהנים, תשפ"א )סח עמ'(]מהדורת ביקורת[ מראי מקומות על הרמב"ם הלכות איסורי מזבח 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א ]הוצאות לקיום מצוות[ האם מותר לבזבז יותר מחומש להחזקת תורה? 

ו    97%,  קפה טסטרטשויס]בישול בשבת ע"י ביטול ברוב   קפה שחור, בקפה נמס גרעינים בושלו ושוב התייבשו בתנור,    3%קפה נמס 

בקפה שחור הגרעינים עברו קלייה בלבד, חשש בישול בקלי הבישול, תערובת לח בלח בדבר טחון, תערובת לענין מוקצה, יתכן דלא בטל  

 פניני הלכה, תשפ"א  שליט"א[ הרב לוי יצחק רפפורט] מתירין, שניהם קפה, או לכל אחד שם פרטי שונה[ברוב מחמת טעמו, דבר שיש לו 

?  חוקיך   דנימהברכה לאחר שאמר בא"י האם יאמר ל   בסיום  ונזכר ש"ץ ששכח הזכרת טל ומטר או יעלה ויבא בתפלת לחש  

 פניני הלכה, תשפ"א  שליט"א[ גרזנהרב אברהם ]

 פניני הלכה, תשפ"א  שליט"א[ הרב אליסף פרלמן ] ? רצועות מתפילין של יד לתפילין של ראש שינוי

והחליף חוות דעת של שני מטופלים   זה רופא שטעה בכתובת המייל  ניזק מחמת הטעות,  והשני  ניצל מחמת הטעות,  ]אחד מהם 

בסכום זה או בסכום אחר את הניזק, רשלנות רפואית,   שניצל העביר מענק כספי לרופא, האם יש להחזיר לו את הסכום, האם יש לפצות

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א בדיני אדם, בדיני שמים, חבלה בגוף או העדר הצלה, גרמא, נזיקין[ 

צ'יפס ונקניקיות סויה, יתכן והנקניקיות ברכתן אדמה, ולכן ברכת הצ'יפס פוטרתן, ]מאכל מתועש שברכתו ספק שהכל כיצד יאכלו?  

יתים, פתאם יברך אדמה קודם יתכן ופטר את הנקניקיה, אם יברך שהכל קודם יתכן והיא ברכה לבטלה, הפתרונות, ברכת הנהנין, שניצל ו

 נהורא דשמעתתא, תשפ"א  חלוה ופרי האדמה, ירקות ונבטים, קורנפלקס ובמבה מקמח תירס ועוגה[שוקולד וסוכריות, ממתק 

מחשב  ממסך  השם  אלקטרוני]  מחיקת  שיו  נוזלי,  גביש  קתודית,  קרן  שפופרת  אור,  נקודות  גניזה,  קדושים,  שמות  שמות  שבעת  ת, 

הקודש, לאו ועשה, לא תעשון כן לה', את ה' אלוקיך תירא, כתיבה ומחיקה במסך מחשב, כיבוי מחשב, צורת הדף, קובץ דיגיטלי, פרויקט 

 עומק הפשט, תשפ"א השו"ת, אוצר החכמה, הברו בוקס, כתיבה לצורך חולה בשבת, כתיה בחול המועד, מצלמות אבטחה בשבת[ 

 נחלתנו, תשפ"א  בכל החיים בכל המצבים -האפשרות להפוך ברגע אחד מיהודי לגוי  -כשם שנכנס לברית 

   אשיחה בחקיך, תשפ"א]נסיעה באניה, ברכבת ובחשמלית ע"י גוי בשבת[  הפלגה לים ויציאה לדרך לפני שבת

 מאתיים שנה לגר"ח, תשפ"א   בכל רגע ורגע -המחדש בטובו בכל יום תמיד 

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' י([  רבי אברהם אהרן הכהן בורשטין זצ"ל]  גונב שור פסולי המוקדשים

 מו(, תשפ"א )עמ' טו( ירחון האוצר )[ הגאון רבי צבי הירש פרבר זצ"ל]אל תתחבר לרשע[ ] חטאו של הבל שגרם למיתתו

]איתא בשליחות במגרש על תנאי, הפרת בעל בנדרי הקדש, בל תאחר במצוות, עדות מיוחדת במלקות,    מכתב הערות בעניינים שונים

הגאון  ]שליחות בפדיון הבן, פריעה ופרימה בכהן גדול, ידיד אמת לא יכנהו 'הגאון'  ואל ינקוט בדרך העולם הרחוקים מאוד ממידת האמת[ 

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' יח( [ בי מרדכי גיפטר זצ"לר

  שליט"א[   הרב יעקב אהרן סקוצילס]]הנצרך לנקביו לא יתפלל, האם 'ברכו' נחשבת תפילה לענין זה[    ברכת אשר יצר אחרי עניית ברכו

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' כו( 
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 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' לב( שליט"א[  הרב משה מרדכי אייכנשטיין ] הברכה על ברכת כהנים

]מאה ברכות, וברכות שלא הוזכרו בתלמוד, האם כל אחד מברך לעצמו או מוציא אחרים, ברכות שהרמב"ם   וירבה בברכות הצריכות

, הנותן ליעף כח, חידשו ברכות ע"י גדולי הדור, ברכה שאינה צריכה, ברכה דרך תחנונים, ביטל, ברכת פסוקי דזמרא, ברכת הדלקת נר שבת

ברכה שאינה צרכיה לכהן ביום הכיפורים, ברכת המקדש שמו ברבים בשם ומלכות ובלא שם ומלכות ביום חול, בשבת וביום הכיפורים,  

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' לד( שליט"א[   הרב חיים אשר ברמן ]ברכה על הנחת תפילין במנחה[  

]גבולות המחלוקת, מחלוקת בענפי המצוה או מחלוקת במנהגים, שני בתי  איסור פיצול בתי כנסיות ומדרשות בגלל מחלוקת הלכתית

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' ע(  שליט"א[ הרב עזרא קליין ]דין בעיר, מנהג שיסודו בטעות, מנהג שהתקבל על דעת חכמים[  

הרב יוסף ]  [מאמר תגובה]  בחו"ל בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראיהות לקושיות בעניין יום טוב שני של גלויות  תשוב

 ( ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' צד[  שליט"א הרב רפאל סויד, הרב יואל פרץ , פרץ

ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ'  [  סיתהון   הרב ישראל]]מים הנוטפים מן המזגן, מוקצה[    סביב בקבוק קרשנאספו  בשבת במים  ימוש  ש

 ק(

ירחון האוצר )מו(,    שליט"א[  הרב יהודה שרשבסקי]]פיסטור, הגדרת 'מבושל'[    איסור סתם יינם לאחר תהליכי חימום תעשייתיים

 תשפ"א )עמ' קיג( 

ולר]  ]איסור ליצור שלחן כתבנית שלחן, ד' רגלים[  שלחן שבת כדוגמת שלחן שהיה במקדש )מו(,    שליט"א[  הרב אמיר  ירחון האוצר 

 תשפ"א )עמ' קיא( 

ויששכר זבולון  של    שותפות  שכרו  בצדקה,  ולא  בתורה  בתורה,  קודם שעסק  התנאה  הקורונה,  בתקופת  וזבולון  יששכר  הסכם  ]הפרת 

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' קטו(שליט"א[   מאיר-יהושע בן הרב ] [יישכר אינו מתמעט ע"י זבולון

 ]איסור על בני ארץ ישראל, תושבות, לצורך כיבוד אב לצורך יבום וחליצה, כדי לראות פני חברו, לפרנסה, לקברי צדיקים[   יציאה לחו"ל

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' קנג( שליט"א[ רב עידוא אלבהה]

קדיש, ומתי היארציי"ט   כשהפטירה הייתה ביום הכיפורים והקבורה רק בליל מוצאי יום הכיפורים, מתי מפסיקין מלומר

   ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' קפא( שליט"א[ ברהם שלמה כ"ץהרב א] ?בשנה הראשונה 

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' רח(  שליט"א[ הרב יעקב דוד אילן ] ראיה היזק 

]חיוב תשלום ממון המזיק או מחמת פשיעה, הבנה מחודשת בגדר ממון המזיק, אין עונשין   דין, מצווה ומה שביניהם  -פרשיות נזיקין  

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' רכא( שליט"א[ יר טבקהרב יא]מן הדין, בור ט' ובור י'[ 

ירחון האוצר )מו(,  שליט"א[     הרב הראל דביר]  ]ראיית נגעים בזמן הגלות, צרעת מרים[  הצורך בראיית כהן בסימני צרעת מובהקים

 תשפ"א )עמ' רלח(

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' רנג(  שליט"א[ הרב יחיאל פליסקין ]  הקללות של התורה הן בפנימיותן ברכות

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' רנז(שליט"א[  הרב איתי יצחק שנקר]  נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה  -וה' יסלח לה 

  ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' רעג(  שליט"א[ הרב יצחק מאזוז]  מקורות שמרן נטה מלפסוק כעמודי ההוראה והנימוקים

תלמודית ומתודולוגיה  אב  בנין  וחומר,  קל  זצ"ל[    על  זאקס  הגר"ה  העברי,  המשפט  של  המיוחדת  מרגליות ]]הגישה  אליהו   הרב 

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' רצח(שליט"א[ 

לדורות והנהגתן  מפני השמד  ע"י    תקנות שנתקנו  שני  טוב  ביום  מת  קבורת  המסומר,  סנדל  השנה,  ראש  של  במוסף  שופר  ]תקיעות 

לה, קדיש בלשון ארמי, קדושא דסדרא, ברכת ראו עינינו, תקנת קריאת הפטרה בשבת, שמע ישראל, גבית חוב ללא פרוזבול, מנהגי התפי 

ישראל בקדושת מוסף, אין כאלוקינו, הדלקת נר בשעת ברית מילה, קריעת גט, היתר איסור מפני השמד, שביעית בזמננו, אירוסין ונישואין 
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חנו ביום הרביעי, הכרזת אבדה, הדלקת נר  נשארו   ךכה בתוביהודה, בתולה נשאת  זמניות לשעת השמד, מדוע  הבית, תקנות לדורות או 

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' שלא(  שליט"א[ הרב חיים טולידאנו ]התקנות לדורות[ 

לא"י]  ותיווכמה מתשוב  שליט"א  הערות בספרי הגר"ח קנייבסקי עלה  נריה  בן  ברוך  ישראל,  האם  עלה לארץ  דניאל  האם ,  האם 

נקבר בחו"ל ודוד כאשר הומלכו ,  יחזקאל  היו שאול  גרא היה קרוב משפחה של שאול  האם,  בני כמה  בן  היו דבורה ,  שמעי  מאיזה שבט 

חנניה מישאל ועזריה  ,  זכריה היה נכדו של עידו הנביא  האם הנביא,  תשעה באב כנגד גיד הנשה,  אירעה פרשיית פילגש בגבעה  מתי,  וברק

)מו(, תשפ"א  שליט"א[    הרב שמואל אריה ישמח][  ספר התרומה או ספר התרומות,  לפני יהושע  עלו לא"י כדי ללמוד תורה ירחון האוצר 

 )עמ' שמו(

]כשדפנות הסוכה מזכוכית והשמש מפריעה לשכנים, כשהישן בסוכה נוחר ברעש תוך ששנתו  רעש המפריעים מנוחת השכנים    מטרדי

ומפריע לשכנים, תקנת יהושע בן גמלא למנוע טענות מטרד בהקמת תלמוד תורה, השלכת תקנת יהושע בן גמלא על מצוות אחרות, דיני 

נים, מטרד רעש, מטרד ריח ועשן, מטרד לשכנים מרעש לקוחות לדירה מסוימת, וכשבדירה פועל שכנים, עישון בחדר מדרגות נגד רצון השכ

   בינת המשפט, תשפ"א סופר סת"ם, גזל שינה, זמירות שבת, פעוטון בבית פרטי, בית כנסת בבית פרטי, שיעור בקול רם באוטובוס ציבורי[

 אשכול יוסף, תשפ"א ]איני יודע, איני יודע אם הלויתני, חרם[ קונה טוען טענת בריא שקיבל פחות עודף, והמוכר מסופק ואינו זוכר 

 וישמע משה, תשפ"א ]או שיתחלקו[  ?הבן או אביו -מי קודם לענין תפילה לפני העמוד 

,  האם עבד אסור בהקפת הראש והשחתת זקן,  זכירת עמלק]חיוב פריה ורביה בעבד או פטורו כאשה, האם עבד חייב ב  כנענידיני עבד  

עיוני מנחת חינוך,    [האם עבד אסור באמו ובתו,  תלמוד תורה,  האם עבד חייב בכיבוד אביו ואמו,  למול את בנו,  האם עבד חייב למול עצמו

 תשפ"א

אספקלריא, תשפ"א )עמ'  [   חלוקת ממתקים ופרסים לאמירת תהלים של ילדיםה,  מתנות לחתן וכלה או לנער בר מצו ]  מקח וממכר בשבת

 נא(

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' ריג(   ]צורת לימוד, פלפול[? האם לכתוב חידושי תורה שאינם אמיתיים

לפיו  ברכות הנהנין   ]מטעמת[, הכניס  על טעימת אוכל  ברכה  ]חיוב ברכה שלפני האכילה, חיוב ברכה ראשונה האם תלוי בהנאת טעם, 

ושכח לברך, ברכה על מאכל איסור, ברכה   על אכילה אחת הכוללת שתי אכילות, איסור ברכה לבטלה    משקין  על אכילה באונס, ברכה 

קיום  לברך,  אפשר  שאי  במקום  ברכה  בלא  אכילה  האכילה,  גמר  אחר  ראשונה  ברכה  ברכות,  ספק  כעונה,  שומע  צריכה,  שאינה  וברכה 

על שני חיובים, הביאו לפניו מאכל אחר שכבר   המצוה במקום שאינו נקי, ברכה הסמוכה לחברתה, הזכרת שם ומלכות בברכה, ברכה אחת

בירך על מאכל שבידו, היה מאכל בידו ונפל, טעות בברכות, כוונה שלא לפטור, שינוי מקום, השותה כמה כוסות במשך זמן, ברכה אחרונה  

לגבי הפסק, שתיקה אי הוי   על בריה, הפסק אכילה בין ברכה למצוה, הליכה בין ברכה לאכילה, כתיבה בין ברכה לאכילה, הרהור כדיבור

הפסק, ברך בטעות בין הברכה לאכילה, דיבור אחר טעימה קודם הבליעה, הפסק בדברים שבקדושה בין הנחת תפילין של יד לשל ראש,  

דברי תחנונים האם הם הפסק, הפסק בכפרות בערב יום כיפור, הפסק ב'יהי רצון' בליל ראש השנה, שומעי הברכה ששוחחו קודם טעימה, 

בהפרשת חלה אמירת 'חלה תרומה' או 'תרומה חלה' האם היא הפסק בין ברכה למצוה, ברכת שהחיינו על כלי חדש בין ברכה  למצוה, 

עניית אמן למי שאינו מחויב האם היא הפסק, ברכת שהחיינו קודם או אחר ברכת הפרי, ברכת שהחיינו בליל ב' של ראש השנה, אמירת  

השנ  בראש  בין התקיעות  ביום  ה,  וידוי  על מאכל  ברך בטעות  ברית מילה,  של  כוס  על  השנה, קידוש  בין התקיעות בראש  בדיבור  הפסק 

תענית, היסח הדעת באמירת 'הב לך ונברך' )זימון( ונטילת ידים למים אחרונים, אורח הסומך על דעת בעל הבית בברכות, הסבה וישיבה  

ן תחת החופה או בברית מילה האם צריך לטעום מהכוס, מחויב מדרבנן האם  להוציא אחרים, המברך על הכוס בברכת אירוסין ונישואי

מוציא את מי שהוא מחויב מדאורייתא, אין מסיחין על כוס של ברכה, שומע כעונה במקום שאינו יכול לענות כלל, אילם, העומד בשמונה 

ומה, פת שעיפשה, חביצא, ברכת עיסה שבישלה או  עשרה, ברכה ראשונה ואחרונה על פת הבאה בכיסנין, ברכת המצה,  לחמניות, פת צנ

טיגנה, כל שיש בו מחמשת מיני דגן, ברכת אורז ודוחן, פת מהם, ברכת מיץ ענבים, בורא פרי העץ על יין, תערובת יין ושיכר, ענבי בוסר, 

ות, אגוז מטוגן בדבש, פלפל וזנגויל, גרעיני פריות, שמן זית, ברכה על אכילת דבר המזיק, שקדים מרים, צלף, פירות וירקות כתושים, שלק

גלגל החוזר,   מין שבעה או חביב, קדימה באכילה ושתיה, קדימה בדין  וחביב מה קודם,  נקי  לענין ברכה, קדימה בפת,  חשוב גדרי אילן 

ם, מליח ופת, טפל ושאינו חשוב, פת קיבר של ישראל ופת נקיה של גוי, עיקר וטפל, בברכה ראשונה ובברכה אחרונה, יין פוטר שאר משקי

גלידה בגביע, מאכלים בתוך הסעודה, משקאות בתוך העודה,  שלא נמצא בפניו בשעת ברכה, סוכר ותבלין לתבשיל, תערובת שני מינים, 
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לנשים,  הגומל  הגומל,  ברכת  הריח,  ברכת  לצמאו,  מים  השותה  שלוש,  מעין  ברכה  פוטרת  האם  נפשות  בורא  שלוש,  מעין  ברכה  חתימת 

, ברכת שעשה לי נס, הטוב והמיטיב ושהחיינו, משנה הבריות ודיין האמת, ברכת הראיה תוך שלושים יום, ברכת האילנות, הגומל בעשרה

זימון האם הוא דבר שבקדושה, ברכת הזימון מדאורייתא או דרבנן, ברוך הוא וברוך שמו בברכת המון, זימון על שבעת המינים, זימון  

לז הצטרפות  לשונות,  ובשאר  זימון בעברית  אין  הזימון,  ברכת  היכן  עד  לזימון,  צירוף קטן  בנשים,  זימון  לזימון,  להצטרף  דע שלא  ימון, 

   עמ'(   1485נתיבות הברכה, תשע"ט )]הרב אלחנן ברונר שליט"א[  לפירות[

]מזוזה מדאורייתא, והיא תדירה, להבדיל קודם כדי    יקבע אותה במוצאי שבת קודם הבדלה או אחריה?נפלה מזוזה בשבת, האם  

 מעדני כהן, תשפ"א שלא יעשה מלאכה קודם הבדלה, מדוע אין דין זה דומה לנר חנכה במוצאי שבת[ 

כוונה?   מצוות בלא  גם  מקיים  האם  לחברו  אדם  וקודשיו,    שבין  מקדש  טומאת  כוונה,  צריכות  מצוות  הוא  ]מתעסק,  כשהאיסור 

התוצאה, אדם שאבד מטבע ועני מצאה והשיב נפשו, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים, אנשי ענתות, גוי שעשה פעולה שישראל נהנה על  

להתפאר, כוונה לשמה בצדקה, המחפש מחט וממילא בדק חמץ, התורם סלע בשביל שיחיה   ידו מדוע אינו מקבל שכר, הנותן צדקה כדי

 "אמעדני כהן, תשפ  בנו, ביקור חולים כחפצא של מצוה או ללכת בדרכי ה', ניחום אבלים לראות המאורע או לנחם את האבל[

,  נדר בלשון שבועה,  אדם אוסר שלו על חבירו ושל חבירו ע"ע ובעיקר חלות איסור דנדר,  מעשה הנדר,  עיקר הנדר]  סוגיות במסכת נדרים

ספק ממון  ,  גמר בליבו להוציא בשפתיו,  יד לפאה ולהפקר,  יד לקידושין וביסוד דין אמירה בקידושין,  דין ידות,  בל תאחר בנזירות,  נזירות

 קונטרס חדאי נפשאי, תש"פ )קעח עמ'([ שבועה לקיים את המצווה, עניים

]האם דינו כיחיד שישלים הברכה, או דינו כשליח ולא נחשב   שליח ציבור טעה במנחה של שבת ואמר אתה חונן במקום אתה אחד

   וישמע משה, תשפ"א ופוסק מיד, טרחא דציבורא, אם שליח הציבור טעה בתפילת לחש וחייב לחזור עבור עצמו[שליח על הטעות 

וישמע  ]הפקר, שייכת למוצא או למי שקבלה בטעות[    מצא מציאה והחזירה והתברר שלא החזירה לבעליה  -השבת אבדה בטעות  

 משה, תשפ"א 

ר, בן שסעד את אביו וטוען שאביו הקנה  ]רישום בטאבו, והעדר רישום בטאבו, חזר מחו"ל ומצא דייר בדירת אביו שנפט  חזקת קרקעות 

ג' שנים, העמדת דוד שמש על גג חברו, העמדת קרוואן בחצר פרטית[   אזמרה לשמך,  לו את הדירה, חזקת תשמישין, האם גם היא אחר 

   תשפ"א

 

 שנת השמיטה: 

 

]מצוות אכילתם וקדושתם, הפסד ובזיון, ספיחין, פירות שאינם ראויים לאכילה, פח שמיטה, הפסד בגרמא, על  שאריות פירות שביעית  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב  ידי עכו"ם, נתינת פירות שביעית לתינוק[

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב שבגינתו עובדים בשביעית עובר איסור?  האם אדם

 נהורא דשמעתתא, תשפ"ב  ]קניית מתנה משותפת במקום העבודה[השתתפות במשלוח זר פרחים בשמיטה 

]קדושת שביעית שימוש כל השנה, עירוב שמן החוחובה במוצרי   קדושה ללא השגחה במוצרי הגיינה וקוסמטיקה  -שמן חוחובה  

 נהורא דשמעתתא, תשפ"ב   הגיינה, סיכה ורחיצה[ 

 אהלי שביעית )ה(, תשפ"ב ]הגר"ד לנדו שליט"א[ חילול דמי שביעית על שוה פרוטה 

   אהלי שביעית )ה(, תשפ"ב]הגר"ח קנייבסקי שליט"א[ האם מועילה הבלעה כדי להתיר איסור סחורה בפירות שביעית? 
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כיסוח  ,  יזום גדר חיה לנוי, גענפים מאילני פירותקציצת  ,  גיזום]  קובץ הלכות עבודות קרקע המצויות בשביעית בחצרות ובגינות נוי

ניכוש  ,  ניכוש עשבי בר או קוצים בתוך גינה,  ניקוי הגינה  ,  חיתוך ענפים ועלים יבשים,  ענפים הצומחים בתחתית גזע העץ   -  סורים,  דשא

זמן ,  הפקרת הפירות וקטיפתם,  אינו מתכוין,  כמות ההשקיה ,  השקיה,  משחקי ילדים בחול,  כיסוי תעלה ובור  ,חפירה  ,  ריסוס  ,בחצר ריקה

  ,קצירה אסיפת כל הפירות והפקרתם,  הדסים,  צמחי ריח ובשמים  ,זמן הפקר ירקות שביעית ודין ירק העומד לתבלין,  חובת הפקר פירות

יניקת , ריצפה,  גדר אינו נקוב,  ציץ שאינו נקוב בבית, עציצים וגידולי בית עציץ שאינו נקוב בחוץ עה,  עציצים וגידולי בית עציץ במקום מקור

עציציף,  נו צגיזום עציצים בביתם,  השקית  וכן בהעברת דירה,  הוצאת העציץ לחוץ,  מח מטפס,  עציץ מחנות לבית  עציץ  ,  העברת  העברת 

  השמיטה בגינה, תשפ"ב )כא עמ'( ]הרב מגנוז שליט"א[ [ עציץ שנפל, צמח במים, גידולי עציצים,  גרירת העציץ, בבית ממקום למקום

 אהלי שביעית )ה(, תשפ"ב ]הגרמ"ז איתן שליט"א[ הבלעה באיסור סחורה בפירות שביעית

 אהלי שביעית )ה(, תשפ"ב ]הגרמ"מ לובין שליט"א[ לאוכלה ולא לסחורה ולא להפסד 

 אהלי שביעית )ה(, תשפ"ב  ]הגרמ"ז איתן שליט"א[דין ביעור במין שכלה ע"י קצירת האדם 

 שואלין ודורשין, תשפ"ב ]כשיש לו פינה מיוחדת לאוצר בית דין בחנות[ קניית ירקות מהחשוד על השביעית 

השמיטה   בשנת  הבית  בתוך  בבית]עציץ  הגדלים  לדעת ,  צמחים  מדאורייתא,  ממעשר  ופטור  בערלה,  חייב  הבית  בתוך  שנטעו  אילן 

עציץ נקוב: בזמן הזה  ת.  לענין שביעית ספק האם יש דיני שמיטה בתוך הבי  הרמב''ם חייב מדרבנן, לדעת הראב''ד פטור אפילו מדרבנן. 

דרבנן   והחזו''א,    -ששביעית  הרידב''ז  עליו  ונחלקו  נקוב.  בעציץ  אף  הבית  בתוך  לזרוע  ומותר  מספק,  מקילים  השולחן  הפאת  לדעת 

שאינו נקוב העומד בבית, כתב החזו''א שהמיקל  עציץ שאינו נקוב: עציץ  ים.  שמחמירים מספק, מאחר שעיקרו דאורייתא, וטעמים נוספי

לזרוע יש לו על מי לסמוך. ונחלקו פוסקי זמננו, האם ההיתר הוא רק בשעת הדחק, או גם לכתחילה. ויש מחלקים שמלאכות דאורייתא  

ינו נקוב', אבל אסור  מותר להפוך 'עציץ נקוב' ל'עציץ שאה.  מותרות רק בשעת הדחק, ומלאכות דרבנן והשקיה מותרות וספיחין לכתחיל

קומת קרקע: עציץ נקוב בבית צמוד קרקע, הרצפה אינה חוצצת ואסור במלאכה. אם הנוף חורג ב',  להפוך 'עציץ שאינו נקוב' ל'עציץ נקו

הבית לאויר  חוצצ ,מהעציץ  שהרצפה  הסוברים  על  לסמוך  מקילים  חוצץ  ת.  יש  קרמיקה  ריצוף  חוצץ.  וכדומה  סי.  וי.  פי.  חיפוי  ריצוף: 

שמפסיקל אומרים  יש  שיש,  רצפת  לאילנות.  ולא  שאינ   הירקות  אומרים  ויש  היניקה,  במפסי  האת  בקומה קה.  המונח  עציץ  קומות:  נין 

 עומק הפשט, תשפ"ב  ם חוצצים[ גבוהה, יש אומרים שהאויר עם הריצוף חוצץ, ויש חולקים שהאויר והריצוף אינ

במלאכות בשביעית   וגרמא  נקוב אינו מתכוין  בעציץ  הפסד,  במקום  בבית  מלאכות  השקייה,  כוונת  בלא  המצחים  לכיון  מים  ]גריפת 

 קובץ גיליונות, תשפ"ב )עמ' סט(-דרכי הלכה וחיוב תרומות ומעשרות, מה נחשב עציץ שאינו נקוב[

 משנתה של תורה, תשפ"ב  ]שמור ונעבד[צורת השימוש בפירות שביעית 

 משנתה של תורה, תשפ"ב  ]ספיחין של ישראל ושל גוי[האם מותר ליהנות מ'שמור ונעבד' בשביעית? 

]האם הכהנים עושים 'פרוזבול', חוב הניתן לגביה ע"י כהן או רק ע"י כל שבט הכהונה[ כספים משמטת חוב 'פדיון הבן'?  אם שמיטת  

   מן הבאר, תשפ"ב

 פניני אי"ש, תשפ"בלימודי שמיטה בישיבות בתנאי שלא מפריע לסדרי הלימוד בישיבה 

קדושים   שאינם  שישית  שנה  או  חו"ל  פירות  והחזיר  שביעית  בקדושת  הקדושים  פירות  השימושים  לווה  ריבוי  בשל  ]ריבית 

לווה פירות נכרי לדעת החזון איש, כיש קדושת שביעית יש גם מעלה בפירות שאינם קדושים, נוחות השימוש ללא צורך בפח שמיטה, אם  

   וישמע משה, תשפ"ב בפירות, מצוה באכילתם, כשאין הבדל במחיר, הלווה שהחזיר סוג אחר עשה זאת מחמת נוחות אישית שלו[

  ]ערבה הדרומית, ערבה צפונית, היכן עבר הגבול באזור ים המלח, פארן, ספיחין[ מיים של ארץ ישראל לדיני שמיטה   גבולות הדרו

 לענין הלכה, תשפ"ב 

שביעית מדין איסור סחורה, או מדין שימוש בפירות שביעית לא כדרך הנאתן,  ]איסור פרעון חוב בפירות  פרעון חוב בפירות שביעית  

נתינת צדקה או אוכל לעני האם נחשבת כפרעון חוב, עבר ופרע חובו בפירות שביעית, חוב שנוצר מפירות שביעית, לתת לפועל שכרו מפירות  

דה, נתינת פירות שביעית במתנה, וקבלת מתנה הדדית מחבר, שביעית, בתות שכר, בתורת מזון, כשהמזון הוא חלק מתנאי השכר, דיני עבו
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החזרת פירות שביעית בין שכנים בהלוואה, לזון את אשתו מפירות שביעית, משלוח מנות בפירות שביעית, משלוח פירות שמעורב בהם 

אחר   לחבר  לשלוח  יכול  האם  מנות  משלוח  מצוות  קיים  שכבר  אחר  דין,  בית  מאוצר  יין  שביעית,  לחבר פירות  להחזיר  שביעית,  פירות 

   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב[ פורע חובו, מתנות לאביונים ממעשר כספים -לוח מנות מפירות שביעית שמ

 

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 וע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_03_82.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

