
 

ות עשרב לצפיה

שיעורים על 

 ויצא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     ויצאפרשת 

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

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 חינוךיסודות ה

 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

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 ר שליט"אשיעורי הגר"א עוז

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47202
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47571&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרב לצפיה

שיעורים על 

 ויצא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

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

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 

  מצוות תפילה נושא בפרשה:

 קריאת שמע על המיטה נושא בפרשה:

 תפילת ערבית נושא בפרשה:

 מצוות ודינים בחומר שנוצר בנס נושא בפרשה:

 יוויקח מאבני המקום וישם מראשות נושא בפרשה:

 מורא מקדש וכבוד בית הכנסת נושא בפרשה:

 מעשר כספים נושא בפרשה:

 נדרו של יעקב נושא בפרשה:

 הגומל תפילת הדרך וברכת נושא בפרשה:

 הוצאות לקיום מצוות נושא בפרשה:

 נישואי לאה ורחל ליעקב נושא בפרשה:

 אין מערבין שמחה בשמחה נושא בפרשה:

 ה: לידת בן ובתנושא בפרש

 נושא בפרשה: מוסר העבודה

 גניבת התרפים נושא בפרשה:

 ופגות נושא בפרשה: פונדקאות

 

 ...שאר עניני הפרשה

 

 מענייני דיומא: ראיית הקשת וברכתה
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  מצוות תפילה נושא בפרשה:

 

]עבודה שבלב, מדאורייתא או מדרבנן, פעם אחת או ג' פעמים ביום, בנוסח קבוע, בימי מצוות תפילה 

 חת אשר, תשע"ומנ  חול ובשבת וברגל[

 מנחת אשר, תשע"ו  ]בכל דרכיך דעהו[תפילה על צרכי היום יום 

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

 

 קריאת שמע על המיטה נושא בפרשה:

 

]ברכת המפיל לפני קר"ש או אחריה, הפסק בין הברכה לשינה,  קריאת שמע על המיטה וברכת המפיל

ההולך לישון סמוך לעלות השחר, הניעור  ברכת המפיל כשחושש שלא יירדם, כשרוצה לישון שינת ארעי,

למחרתו ביום, גדרי ברכת המפיל שבח על השינה, או על האפשרות הפרטית של האדם  בליל שבועות וישן

להירדם, ענינה משום שמירה, אכילה שתייה או עישון לאחר המפיל, ברכת אשר יצר, ברקים ורעמים, 

   ספירת העומר או ערבית, חיוב נשים, ברכת המפיל בטיסה או ברכבת, סדר אמירת קר"ש על המיטה[

אורות הגבעה,    מאור השבת, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ב    עולמות, רפ  [, יאקום ההוא(  ]כח)וישכב במ

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג     תשע"ג

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

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד   [כח, יא]ההוא, ברש"י(  )וישכב במקוםברכת התורה לניעור בלילה 

 מעדני אשר, תשע"ח ]מצוות עשה שהזמן גרמא[האם נשים חייבות בקריאת שמע על המטה? 

 מעדני אשר, תשע"חהאם מותר לקרא קריאת שמע על המטה, בשכיבה?  

 

 תפילת ערבית נושא בפרשה:

 

ם כחובה, תפילות , אין חזרת הש"ץ, נזכר שכבר התפלל ממשיך, קבלוןלא בזמ]התפלל  'רשות'ערבית 

'קים לי' אחרות שקבלום כחובה, פסוקי מלכויות, נשים בסוכה ובשופר, קבלת כללית וקבלה אישית, כ

 מעדני אשר, תשע"ז מנחת אשר, תשע"ובחו"מ, המתפלל ערבית מוקדם בער"ח היזכיר יעלה ויבוא[ 

  )עמ' לז( ע"טשתאספקלריא,   ביאור המנהג הקדום להתפלל ערבית מבעוד יום

 ה"מנחת אשר, תשע  ]הדלקה כמהדרין 'חובה' או 'רשות', וכן לגבי תפילת ערבית[הו חובה קיבלו עלי

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד  [כח, יא])ויפגע במקום, ברש"י(   ?פעמים 4כיצד יתכן להתפלל מעריב 

כנגד איברים ופדרים הקרבים  , ערבית]העדר חזרת הש"ץ, סמיכת גאולה לתפילה ערבית רשות או חובה

תפילה ביחידות קודם חצות או בציבור אחר , מתי סוף זמן תפילת ערבית לכתחילה ובדיעבד ,ילהכל הל
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 ישראל כל גו, נהדוע שונה תפילת ערבית משאר התפילותמערבית "רשות" או "חובה", , מה עדיף -חצות 

ה גדר האם על ידי הקבלה נשתנ, חובה כתפילת עליהם וקבלוה ערבית, להתפלל מושבותיהם מקומות בכל

המאחר לתפילת ערבית יתפלל עמם, ואחר כך יקרא ק"ש , התפילה ל"חובה" ממש כשחרית וכמנחה

 תום תפילואחר סי, אמר "עלינו" עם הציבור, או יסמיך ק"ש וברכותיה ל"ברכו בתרא"האם י ,וברכותיה

 , ערבית דעת המקובלים לא לשנות מסדר תפילת ,האם רשאי להפסיק בדיבור בטרם יקרא ק"ש וברכותיה

ולאחר  שמו"ע םהאם עדיף שיתפלל עמ - שמו"עלא יספיק לעמוד עם הציבור בויחיד המאריך בתפילתו 

הפסק בין גאולה לתפילה , מכן יאמר ק"ש וברכותיה, ומה הדין בתפילת ערבית בשבת ובמוצאי שבת

 , ר יש "שומר"כאש, "טעימה", איסור אכילה לפני תפילת ערבית, בערבית לצורך הכרזת "יעלה ויבוא"

היה עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל ערבית, האם רשאי להמשיך , דיבור אחר "ברכו", ערבית קודם זמנה

מדוע אין חזרת הש"ץ בתפילת , שכח אחת מברכות ק"ש, האם רשאי לאומרה לאחר התפילה, בתפילתו

הרב     רוממות, תשע"ז    עולמות, שכד    תורה והוראה, תשע"ג  [כח, יא] חיוב נשים בתפילת ערבית[, ערבית

 ברוך רוזנבלום, תשע"ו

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  [כח, יא] התפלל בטעות מנחה גדולה וגם קטנה, האם פטור ממעריב?

 מעדני אשר, תשע"ב [כח, יא]בית מבעוד יום, האם יענה לקדושה במנין של מנחה? התפלל ער

, הנוסע בדרך ויגיע לביתו אחר חצות]קריאת שמע אחר חצות הלילה, כדי לסמוך גאולה לתפילה 

ר חצות יקרא ק"ש וברכותיה ויסמיך גאולה לתפלה, או יקרא קריאת שמע אם ימתין וכשיגיע לביתו אחה

, סמיכת גאולה לתפילה מדין קריאת שמע או מדין וברכותיה בזמנה במכונית ויתפלל שמונה עשרה בביתו

 נוה ההיכל, תשע"זתפילה, הבדל בין שחרית לערבית[  

, הקטר חלבים ואימורים, בליל שבת שאין בו ]עד מתי ניתן להשלים תפילת מנחהזמן תפילת ערבית 

 מאור השבת, תשע"ז הקטר חלבים[

ח להזכיר המאורע במנחה, יעלה ויבוא במעריב ]מעריב פעם נוספת כששכנושאים שונים סביב ערבית 

מפלג המנחה, מדוע תיקן יעקב תפילת ערבית, סוף זמן תפילת ערבית, מתי התפלל יעקב ערבית, תפילת 

)ויפגע  ערבית רשות, יציאה לדרך קודם ערבית, תפילת ערבית עד חצות, ברכת אהבת עולם בליל בר מצוה[

  עומקא דפרשה, תשע"ו  ]כח, יא[במקום, ברש"י( 

תהא תפילה  ומתנה שאם כבר התפלל, הסתפק אם התפלל ערבית במוצאי שבת, חוזר ומתפלל

מספק אינו אומר יעלה ויבוא,  כל בבין השמשות של ר"חא]האם יאמר "אתה חוננתנו" ", הבנד" זאת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ל ביום כיפור שחל בשבת יכול לומר יעלה ויבוא ורצה[חולה האוכ

עיקר רינה של ]יעקב אבינו קראו "בית", אדם נמדד בלילה בביתו, יעקב אבינו תיקן תפילת "רשות" 

אז נדברו, אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח   ר הוא יוצר מהכרית את אבן השתיה[ואז בבוקתורה בלילה, 

 [כאיל תערוג, תשע"ח   מחמדי התורה תשע"ז  וראה גם על שנתו של יעקב]   (38)עמ' 

 

 מצוות ודינים בחומר שנוצר בנס נושא בפרשה:

 

      (קיבעמ'  ע"ט )שתאספקלריא,   תשע"ה חנוכה, הפרשה במשנת   הדלקת נרות חנוכה בשמן נס

 , תשע"ז'ברכת יצחק'שיעורי ליל שישי 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז ]הנאה ממעשה ניסים, קיום מצוות במעשה ניסים[ הניסים שהיו בבית המקדש
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]מכירת מים למצרים, נס לציבור ונס ליחיד, הנאת כוהנים מפירות זהב, שתית הנאה ממעשה ניסים 

מים מן הסלע, הנאה ממעשה ניסים לכבוד שבת, מצוות לאו ליהנות נתנו, השתמשות במעשה ניסים לצורך 

לת רשב"י מעץ החרוב, חומר טבעי שהובא בנס, ביזת מצרים, עומר מתבואה מצוה, שמן נס בחנוכה, אכי

שגדלה בנס, כשניכר שהנס נעשה שיהנו ממנו, האם הוי הפקר, האם חייבים מתנות כהונה, האם ניתן 

 אורייתא, תשע"חאוצרות  לקיים מצוות צדקה מנס[

 שלמים מציון, תשע"ט שלמים מציון, תשע"ו   [כח, יח]  ]שמן ניסי[קיום מצוות בחומרים ניסיים  

)וכל אשר  ]חפצים על טבעיים, השמן של אלישע, נר חנוכה במקדש[חיוב מעשרות על דברים ניסיים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  [יב]כח, ר אעשרנו לך( תתן לי עש

  קב ונקי, תשע"חל[ -]בין ירושלים לבית א שם ה' הנמצא בטבע

]במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו", נדבת המשכן  ית המשכן בחומרים ניסייםבני

 עומקא דפרשה, תשע"ד ומעשה האומנים, מלאכות טבעיות ועל טבעיות[

 

 ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו נושא בפרשה:

 

]כח, )ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו( שנהפכו לאבן אחת  ]כמנין השבטים[יעקב קיבץ י"ב אבנים 

 שבילי פנחס, תשע"ו  י[

שלמים  כמה ניתן לדחוס באוטובוס, איש ואשה השרוים בשמחה[הג אוטובוס, ]מעשה בנבמעלת האחדות 

 מציון, תשע"ט

 (קועמ'  ע"ט )שתאספקלריא,    כמה אבנים לקח יעקב לשים מראשותיו

ח מאבני המקום וישם ויק)]קניית כרטיס הגרלה, החלפת מנעולים אחר גניבה[ על ביטחון והשתדלות 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  [כח, יא] , ברש"י(תיוומראש

]מצווה שכלית גם לפני מתן תורה, יראה יתירה של יעקב, חשש שמא 'פתח פחד ירא האלוקים מחיות 

 כאיל תערוג, תשע"ח [כח, יא] , ברש"י(תיווראשויקח מאבני המקום וישם מ)פה'[ 

שלמים    [כח, יא]  ברש"י(-)ויקח את האבן ]מעלת האחדות בעם ישראל[הפיכת י"ב אבנים לאבן אחת 

 תשע"ח  מציון, תשע"ו

הגר"א    גר"א גנחובסקי, תשע"דה  [כח, יא]  ברש"י(-)ויקח את האבן מעלין בקודש בחפץ שנתאחד 

    זרע ברך, תשע"ו    שלמים מציון, תשע"ו     גניחובסקי, תשע"ז

קדושה  תשמישיפרוכת מבגדים, וימפל, הבריח התיכון, במקדש , בבית כנסת, ] כלי שנשתמש בו הדיוט

סוג השימוש בהדיוט, שיבוץ בגד הדיוט בתוך פרוכת, קשירת  ם,בבגדי שינוים נעשה, מצוה או תשמישי

הגר"א    עולמות, רמד     [כח, יא]   )ויקח את האבן וישם אותה מצבה( [כשנקרע החגורס"ת בעניבה פרטית 

    כאיל תערוג, תשע"ד     תשע"ז   שע"ות    מחמדי התורה, תשע"ה    מעדני אשר, תשע"ה   גניחובסקי, תשע"ז

     נוה ההיכל, תשע"ד

מלאכת מחשבת, ]כח, יח[  ה(וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראש) לשם מה משח יעקב את האבן?

 תשע"ז
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 אשכול יוסף, תשע"ט]האם יש להתייחס למידע שהתקבל בחלום[ הצד ההלכתי בחלום 

שבילי  ששכב יצחק אביו כשמסר נפשו בשעת העקידה שכב מלוא קומתו באותו מקום יעקב אבינו

 פנחס, תשע"ט

 

 מורא מקדש וכבוד בית הכנסת נושא בפרשה:

 

איזה היתר יש ללכת להתפלל בבית הכנסת של החסידות כשיש בית ]ית הכנסת ליון מיוחד בעניני ביג

מדוע אין נזהרים בזמננו שבתי כנסיות יהיו גבוהים מכל  ?כנסת ליד הבית הרי אין מעבירין על המצוות

 ?בית הכנסת שעזרת נשים צר האם מותר להוריד מעזרת גברים כדי להרחיב את העזרת נשים ?בתי העיר

האם מותר לבנות בית ליד בית הכנסת ואחד הקירות יהיה  ?ל במקום קבוע סימן שהוא עניומדוע המתפל

 מעדני אשר, תשע"ו   ?[האם מותר לקחת כסף מנכרי כדי לבנות בית הכנסת ?כותל בית הכנסת

 (מחעמ'  ע"ט )שתאספקלריא,    מורא מקדש

]בתי כנסת ובתי מדרש נקראו 'מקדש מעט',  האם דין 'מורא מקדש'  ביכנ"ס דיני קדושת -מקדש מעט 

האם דין בית הכנסת כתשמישי מצוה, והאם יש בו דין 'קדושת , הוא מהתורה או מדרבנן הםהאמור ב

האם יש חיוב לבנות בית , שכינה'. ונפקא מינה לאיסור נתיצת אבני בית הכנסת, והאופנים שהדבר הותר

מקומה הראוי של , כסדר פתחי ההיכל -בנין פתחי בית הכנסת , ש כבר בתי כנסיות בעירהכנסת כאשר י

מצות הדלקת הנרות , הבימה בבית הכנסת, והאם מותר להתפלל בבית כנסת שהבימה אינה באמצע

איסור נטיעת אילנות ופרחים בחצר בית הכנסת, מדין לא , והדלקת 'נר תמיד' בבית הכנסת וסגולותיה

האם מותר להחליף ארון קודש שיש בו פרוכת, לארון קודש יותר מהודר , ה' רה אצל מזבחתטע לך אש

  )מה נורא המקום הזה( סיכום ההוראות הנחוצות לתכנון בניית בית כנסת ובית המדרש[, שאין בו פרוכת

    לבעולמות,   [כח, יז]

 מעדני אשר, תשע"ב    עומקא דפרשא, תשע"ג  [כח, יז]  )מה נורא המקום הזה( דיני קדושת ביכנ"ס

   נוה ההיכל, תשע"ב  ]מורא מקדש[נסת מורא בית הכ

 מנחת אשר, תשע"ז   זרע ברך, תשע"ו מורא מקדש בזמן החורבן 

 מעדני אשר, תשע"ד ]אדם רגיל ות"ח[ כניסה לבית כנסת ללימוד בכדי להינצל מהגשם

 מעדני אשר, תשע"זהאם יש מעלה לקיים ברית מילה בבית כנסת? 

 ו"מעדני אשר, תשע    ו"קול יעקב, תשעד, כז[  ]  )ויפגשהו וישק לו(לנשק בבית כנסת 

]בית כנסת מקדש מעט, האם יש מצוה בבנינו, מדאורייתא הצלת בית כנסת מהריסה, בכספי מעשר  

או מדרבנן, הידור בבניית בית כנסת, החזקת ת"ח והוצאות בית כנסת מה קודם, איסור נתיצת בית כנסת 

  נוה ההיכל, תשע"ו  מדאורייתא או מדרבנן[

]שימוש בגג בית הכנסת, דירה שיוחדה לתפילה, בית כנסת ארעי, כשהתנו מראש מגורים מעל בית כנסת 

ו קבוע, "שומר שלא תחול קדושת בית כנסת, תשמיש בזיון, קומה שלישית מעל בית כנסת, דיור שאינ

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו   פתאים ה'", שכן המעכב פתיחת בית כנסת מתחת לדירתו[
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 האםאסור לבנות בית גבוה מבית הכנסת. , לא התקדשו גגות העזרה]מגורים מעל בית כנסת 

שלא התקדשו, או שיש לנהוג בו "קצת קדושה"  העזרה כגג כי דינו ית הכנסתלהשתמש בגג ב מותר

עדות  ,רק אם נבנה לשם קדושת בית הכנסת סור שימוש בגג בית כנסתיהתקדשו. א עליות ההיכל כי

בגג בית הכנסת ]התקנת אנטנות סלולריות בגג בית  שימושים נאסרו הכרעת הפוסקים אלו הט"ז, 

בקומה  האם יש הבדל בין מגורים ושימוש , בבית כנסת שמעליו טומאה להתפללאסור  הכנסת[, ואימתי

לזמן  מקום שיחדוהו לתורה ולתפילהר, בקומות העליונות יות למגורים ושימוש שמעל בית הכנסת

מגורים מעל בתי , מעל בית כנסת בתי מלון והארחה ]וככלות הזמן יחזור להיות חולין[, חדרי מסויים

בתי מדרש של אדמו"רים ובתי  מגורים מעל , שיוכלו לאכול ולשתות בהם בתנאי שנבנו כנסת ובתי מדרש

ללא  שימושי גנאי בקומות שמעליו ]דירה לשימוש ישיבה או כולל - ספר תורה בבית, ך'שטיבאל' חסידים

מלעשות מקום תפילה בקומה  לשכנים לעכב מותרם, האם האם יש לחשוש לגור מעל המקוש, ארון קוד

שמתחת בית הכנסת וארון  במרתף בתי כסא ומקוואות, לבית הכנסת שמתחת קדושת המקום ם,תשמתח

 עולמות, תכט  [הקודש

  ע"דמאור השבת, תש   כאיל תערוג, תשע"ד כה, ח[] )ועשו לי מקדש(מעלת בניית בית כנסת ואחזקתו 

, ברוב עם ]דאורייתא או דרבנן, צרכי רבים, לפרוש ולהקים בית כנסת אחרמצוות בניית בית כנסת 

 מנחת אשר, תשע"ו  כה, ח[])ועשו לי מקדש(  [ור לשני מנינים עבור אבל הדרת מלך, לחלק הציב

כוש שהגיע לחצר הקדש ]בור שהתמלא מים לאחר שהוקדש[ אין מעילה, משום ר]מציאה בבית הכנסת  

דבר בחצר בית הכנסת, זכה בו, ולא אמרינן דחצר בית הכנסת קונה  מצאולכן שאין קנין חצר להקדש. 

צ"ע מדוע אין קנין לחצר הקדש, והרי "חצר משום ולהקדש, דחצר קונה מכח יד, ואין יד להקדש". 

הקדש קונה בקנין חצר, אלא שבנכס שנקנה להקדש דעת הרמב"ן נוספת  איתרבאי, ולא גרע משליחות".

ודנו האחרונים בשיטת הרמב"ן, והאם לדעתו מציאה שנמצאה בבית הכנסת על ידי חצר, אין מעילה. 

בקצות החושן תמה מדוע יש לבית כנסת דין חצר "הקדש" ולא  נקנתה לרשות גבוה, ומה הדין למעשה.

דנו הראשונים, מי הבעלים על  דין "חצר השותפים", שזוכים השותפים במציאה שנמצאה בה, וצ"ע.

האם הבעלות על המקומות היא בגדר "ממון הקדש", או שהבעלים קנו  -נסת מקומות התפילה בבית הכ

יד הדין שאין האם , את המקומות ונדון כ"ממון השותפים" ]וצ"ב באיזה קנין נקנה מקום בבית כנסת[

להקדש, נאמר גם בבית הכנסת שנבנה על ידי יחיד, וכן ישיבה ושאר מוסדות ציבור הנמצאים בבעלות 

האם  -אבידה שנמצאה בישיבה , "חצר שאינה משתמרת" ובמקום שרבים מצויים שםמציאה ב, פרטית

שייכת לו או  -יש הבדל אם נמצאה בבית המדרש או בחדר האוכל ובפנימיה ]מציאה של בחור ישיבה 

האם הכסף שייך לבית הכנסת, לגבאי או לאביו  -קטן שמצא כסף בבית הכנסת ונתן אותו לגבאי , לאביו[

פצים שהושארו זמן רב בבית כנסת, ישיבה או מקוה טהרה, האם מותר ליטלם. ומה הדין ח, של הקטן

 במקום שתלו מודעה שכל מי שלא יקח חפציו עד זמן מסויים, האבדה תעבור לרשות בישיבה או למוצאה.

 עולמות, רצב  [האם מותר להשתמש בו -נתחלפו כליו בבית הכנסת ונטל חפץ שאינו שלו 

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

 האיחוד בחידוד, תשע"ד הלכה[ 

עד שיבנו בית כנסת אחר, ושני הסברים נאמרו בטעם  בית כנסת יסתהר רוסיא] סתירת בית כנסת

שלא יהיה מקום  חשש שמחמת פשיעה לא ייבנה בית כנסת אחר. ]ב[ חשש - פשיעותא הדבר: ]א[ משום

והאם איסור סתירת בית כנסת ת, קדושת בית הכנסדין ל מקורה .להתפלל בזמן הבנייה

לאיסור הריסת ונתיצת אבן מבית הכנסת, והאם יש איסור  ר"שיעו"ש  יהאם   .מדרבנן או מהתורה הוא

]א[  :הנפקא מינה בין שני ההסבריםם. ארונות, בימה, שולחנות וספסלי כלים מבית הכנסת נתיצת

ודנו הפוסקים, האם מותר להרוס את בית  ."לצלויי דוכתא אחריתי". ]ב[ "דאיכא בי כנישתא "דאיכא

מרימר ומר זוטרא שהיו . להתפלל כל עוד לא נבנה בית כנסת חדש ופי קבועיש מקום חל הכנסת כאשר

סותרים ובונים את בית הכנסת של החורף בקיץ ושל הקיץ בחורף, וכן רב אשי שסתר בית כנסת כשמצאו 
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לסגור בית כנסת  ]סדק או בקע[, והיה חשש שהבניין ייפול. ומכאן דנו הפוסקים האם מותר "תיוהא" בו

הריסת כותלי בית הכנסת  .בשעת הצורך כירת ופדיון בית הכנסת מקדושתוו, מת הרחבתעבור עבודו

 בכותל בית הכנסת חלונות פתיחת, אחרים מעבר לחדרים או לפתוח הרחבת עזרת נשים ך:לצור

בארון הקודש של בית הכנסת לצורך  קידוח • כותל בית הכנסת לצורך התקנת "סטנדר" לתפילה נתיצת

ירת סתדש, מדרגות לבית כנסת ח על מקומו לבנות סתירת בית כנסת ישן כדי  .עקההתקנת מערכת אז

ועוברים להתפלל במקום  סוגרים את בית הכנסת כאשר • בית כנסת שנשאר עזוב ממתפלליו או מכירת

 [שפינו מבית הכנסת בשעת הריסתו גניזת והצנעת פסולת בנין ."אחר, האם יש איסור "סתירת בית הכנסת

 עולמות, תמט

]האם קדושתו זהה, או פחותה מבית הכנסת, האם יש הבדל אם ממוקמת באותו  קדושת עזרת נשים

 חלונות פתיחת מפלס או ביציע מעל בית הכנסת, הריסת כותל בית כנסת לבניית או הרחבת עזרת נשים,  או

, לתפילה, איסור נתיצת אבן, הקצאה קבועה או הקצאה זמנית, תפילות הימים הנוראים, םהנשי לעזרת

ה, המחיצ גובהם, נשי זרתעב הקטנים בניו נישוק, נשים בעזרת שונים שימושים, דרך קיצור - קפנדריא

 עולמות, שלד  [עשרה למנין נשים בעזרת העומדים גברים צירוףסוג המחיצה, תפילה בהעדר מחיצה, 

המקדש עשו "תיקון הגדול" ים, בבית מקורות להפרדה בין גברים ונש] לנשיםמחיצה בין גברים 

שלא  בשמחת בית השואבה, בבניית גזוזטראות לנשים ]ופירש הרמב"ם "כדי לקלות ראש מחשש

  .בחופה או בדרשה של קנקנים במקום קיבוץ גברים לנשים מחיצה ראביי סידים, האנשים בנש יסתכלו

שלא יתערבו אנשים ונשים  שיזהירו לכל העם כדי שוטרים ברגלים "חייבים בית דין להעמיד

ונשים  אנשיםכשיושבים  ו שהשמחה במעונים "אין מברכי ."לשמחה, שמא יבואו לידי עבירה בבתיהם

בין נשים  חובה להפריד במחיצה בין גברים לנשים, והאםלהפריד  חיוב מהתורה אם ישה, יחד

 ובת נשים וגבריםררה, תעלאיסוף כספים למוסדות תו "דינר" או בסעודת ,בסעודת חתונה לגברים

בבית  אם יש הבדל בין קיבוץ גברים ונשיםה .להרהורי עבירה איסור מחשש או איסור בעצם -

מהו גובה המחיצה בבית  -והחולקים עליו  סקי ההלכה של האגרות משהפ  ."רשות" לקיבוץ של כנסת

דרשה או שיעור   .לתפילה שאינו קבוע מחיצה במקום • עשוי מזכוכית מחיצה שחלקה העליון  .כנסת

 .שיעור על ידי אשה מסירת • מעט נשים האם צריך מחיצה בפני   .כדי לקרב רחוקים באולם ללא מחיצה

ארגון בהחינוך פעולות  בחדר אוכל בבית מלון או באוטובוס, במסעדה הפרדה בין גברים ונשים בנסיעה

 עולמות, תיח   בנים ובנות המשתף

 

 מעשר כספים נושא בפרשה:

 

ם, האם מדאורייתא מדרבנן או מחמת מנהג, חובו מדין נדר, כדין ]מעלת מעשר כספי  מעשר כספים

 מעשר עני או כדין צדקה, כיצד מחשבים את הרווחים, מועד עריכת החשבון, הוצאות מותרות בניכוי,

מעשר ממתנות כדירה וכו', שימושים המותרים מכספי מעשר, דברי מצווה, דברי חובה, תשלום שכר 

 ם, הוצאות נישואי ילדיו, הפרשה לחיסכון לשם כך, השדכן, התזמורת[ לימוד ילדיו והוצאות החזקת

   עולמות, פב

]מקור מצוות מעשר כספים מן התורה, אברהם או יצחק, פסקי מרן החזו"א בענין מעשר כספים 

משורת הדין, מעשר מלכים של חתן וכלה ממתנותיהם, קיבל  מוצא אבדה, מוצא אבדה שהוחזרה לפנים

כסף לקניית חפץ מסוים, מעשרות מתמיכה לצורך לימוד, מעשרות מתלושי מזון, לקרוביו או לשאר עניים[ 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט
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]רק לעניים או לקיום מצוות, להוצאת ספרי קודש, תנאי כדי להתיר דינים בענין מעשר כספים  פרטי

להשתמש במעשר כספים למצוות, לקנות בכספי מעשר 'הידור מצוה', אתרוג מהודר מכספי מעשר, 

לתשלומם שכר לימוד בישיבה לו ולבניו, ישיבה קטנה ותלמוד תורה, למקום לימוד טוב יותר, או מלמד 

לבניו וחתניו לומדי תורה, לבניו פרטי לקידום הבן, שכר לימוד בסמינר לבנות, פרסים לעידוד תלמידים, 

הנשואים, לנישואי בניו ובנותיו, תשלום דמי שדכנות מכספי מעשר, איזה הוצאה נכללת ב'הכנסת כלה', 

חה, רכישת כרטיס תשלום לתזמורת בחתונה, מתנה לחתן ולכלה, מונית לנסיעה מחוץ לעיר למקום השמ

הגרלה, האם כמות הכרטיסים ידועה ומוגבלת, האם הזכיה בגורל שנקנה מכספי מעשר הופכת את כל 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"חהכסף למעשר כספים[  

ייתא דרבנן או מנהג, ההיתר לנסות את ה', שיעור הנתינה, לצורך ]מקור המצוה, דאור מעשר כספים

   מאור השבת, תשע"ז  דבר מצוה, תרומה לגמ"ח נישואין, השתתפות בהגרלה תורנית[

שר, חיוב עני במעשר, מכספי ירושה ומתנות, ]עשירית דוקא, איזה הכנסות חייבות במע מעשר כספים

 תורה והוראה, תשע"ח מתנה חפצית ומתנה ממונית[

  דברי שי"ח, תשע"ח [ הפרשה במקור ע"י הנהלת הכוללכשפרנסתו דחוקה, ] ממלגה מעשר כספים

 מעיינות בני יששכר, תשע"ח    מעיינות בני יששכר, תשע"חתשלום חובות ממעשר כספים 

מעדני     ברי שיח, תשע"דד    הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  [כח, כב]  [מחוב אבוד, ניכוי הוצאות]מעשר כספים  

 תשע"ז    המצוות בפרשה, תשע"ו    אשר, תשע"ג

)וכל אשר תתן לי עשר  ]או חומש, אולי כיון למעשר דגן ומעשר בהמה[מנין שיעקב כיון למעשר כספים 

 במשנת הפרשה, תשע"ו ]כח, כב[אעשרנו לך( 

 מעדני אשר, תשע"ה  )ויבא יעקב שלם( ]לג, יח[ ]מעשר כספים[ מסים מכספי מעשר? האם מותר לשלם

 פרי ביכורים, תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"ד  מעשר כספים

 (38עיון הפרשה, תשע"ג )עמ'   ]חובתו, גדרו, לנסות בו את הקב"ה[ מעשר כספים

]הכל לפי רוב  לממן עני אחד בסכום הגון או עניים רבים בסכומים קטנים יותר?יף האם עד

המעשה, דעת הרמב"ם בפי' המשנה והחולקים עליו, שני עישורים ולא חומש, לקיים מצווה אחת גדולה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט     ברכת יצחק, תשע"ז-שיעורי ליל שבתאו כמה מצוות קטנות[ 

]שבות דשבות במקום המוצא ארנק עם כסף בשבת ומחליט לתיתו לצדקה האם מותר לטלטלו? 

הגר"א  [ ה לנוכרימצוה, מה נקרא צורך מצוה, ואם יחליט לתת חציו או חלקו לצדקה, אם יתירו אמיר

 גניחובסקי, תשע"ט

כגון דאידך תדיר או אחרת,  התחיל לעשות מצוה, אך חייב להפסיקה למצוה]גלגל החוזר לענין צדקה 

 , אך יש שם עני המבקש צדקה. וכל זמן שעוסק במצוהלהפסיק מקודש, להסוברים דאף בהתחיל צריך

האם צריך  .לעשות מצוה השניה ראשונה פטור מצדקה, ואם יפסיק להתעסק במצות צדקה לא יוכל

הגר"א [  המצוה השניה אלא יתעסק במצות צדקה להפסיק המצוה ראשונה, אע"פ שבאמת לא יקיים

 גניחובסקי, תשע"ט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"טנדר לצדקה בעיר אחרת וחזר לעירו, היכן חייב לשלם את נדרו? 
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 נדרו של יעקב נושא בפרשה:

 

  נועם אליעזר, תשע"ח  [כח, כ]  )וידר יעקב נדר(נדר בעת צרה 

   במשנת הפרשה, תשע"ו ]כח, ב[)וידר יעקב נדר לאמור, באוה"ח( נדר במחשבה או בהרהור 

]אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, האם ניתן לחזור ממחשבה לתת צדקה, גמירות   נדרי צדקה במחשבה

בד"ץ  ]כח, ב[או[ דעת, כתב המחאה והתחרט, האם הממון נעשה ממון עניים, חשב לתת לעני אחד ולא מצ

 נועם אליעזר, תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ב   עולמות יד   קהילות יעקב, תשע"ד

 נועם אליעזר, תשע"ח  "מי שברך" ומתרים את העולה, והעולה שותקהמברך עולה לתורה בגבאי 

 עמ'  כא(ע"ט )שתאספקלריא,    זהירות בנוסח המי שבירך בנדרי צדקה 

 עוזר, תשע"אהגר"א     אורות הגבעה, תשע"ד   [כח, כ]  )וידר יעקב נדר('בל תאחר' בנדר ובצדקה  

 

 תפילת הדרך וברכת הגומל נושא בפרשה:

 

מעדני אשר,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]כח, כא[)ושבתי בשלום אל בית אבי( ' לשלום'או  'בשלום'לך 

  תשע"ד

]שיעור ההליכה, שיעור פרסה, האם במקום סכנה רשאי לברך גם בדרך פחותה מפרסה, תפילת הדרך 

בנסיעה בתוך העיר, חישוב שיעור פרסה למעשה, זמן התפילה, בירור הזמן המדוייק אימתי לומר תפילת 

ה לפני שיוצא לדרך, או דין בעוברי דרכים מחמת חשש הדרך לאחר שיצא מהעיר, נטילת רשות מהקב"

סכנה, נמצא בדרך כמה ימים האם יתפלל תפילת הדרך פעם אחת, או בכל יום ויום, התפלל והיה בדעתו 

ללון באמצע הדרך ונמלך ויצא ממנה, האם צריך להתפלל פעם נוספת, מהר"ם מרוטנברג היה מסמיך את 

ברוך", האם רשאי להסמיך תפילת הדרך לתפילת שחרית לפני תפילת הדרך לברכה אחרת הפותחת ב"

שיוצא לדרך, והאם סמיכות תפילת הדרך היא לעיכובא, חיוב ברכת הדרך בעמידה, וכיצד ינהג הנוסע 

במכונית, בהפלגה בספינה או בנסיעה במטוס, אמירת תפילת הדרך עבור אחרים, כאשר כבר בירך לעצמו, 

 עולמות, ריט  הנהגות וסגולות ליוצא לדרך[

]האם יאמר כל אחד לעצמו או אחד יוציא לכולם, נוסע במכונית עם אשתו מי יברך תפילת  תפילת הדרך

קובץ קו  הדרך, מתי נחשב יוצא לדרך  חיוב תפילת הדרך יום חדש או היסח הדעת או תפילה על כל הדרך[

  עמ'( 271קכ( )-"עיון ההלכה", תשע"ח  )קי -ההלכה 

הגרב"מ זילברברג,  –שיעורי ליל שישי  ]כל אחד יברך או אחד יוציא את כולם[תפילת הדרך לרבים 

 תשע"ח

 (סחעמ'  ע"ט )שתאספקלריא,    מנחת אשר, תשע"חתפילת הדרך   

]נוסח, עצות ליוצא לדרך, פעם אחת ביום, הישן בלילה בדרך, יסמיך לברכה אחרת, דיני תפילת הדרך 

הלכה יומית,    הלכה יומית, יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו    דברי הלכה, תשע"ו נשים, לצאת בשמיעה מרמקול[

 מאור השבת, תשע"ז   ח"ב
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עיון    ]גדרי 'דרך', תפילה במטוס בעמידה או בישיבה, שיעור פרסה בכלי רכב[תפילת הדרך במטוס 

  הפרשה, תשע"ב )עמ' מד(

]ברכה או תפילה, להסמיך תפילת הדרך לברכה קצרה, להסמיך לברכת הריח, אחר תפילת תפילת הדרך 

  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' פח( הדרך התחרט ולא יצא לדרך האם הוי ברכה לבטלה, ערבות בתפילת הדרך[

 שלמים מציון, תשע"ו  ]להתפלל בתוך העיר, הולך לדבר מצוה[תפילת הדרך 

  )ושמרני בדרך הזה(חזור, האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה?  אמר תפילת הדרך ורוצה ל

 נר יששכר, תשע"ג   [כח, כ]

]לומר בברכה מתל אביב לירושלים, ברכה שלא תקנו חז"ל, תפילת הדרך בשבת, תוך כדי תפילת הדרך 

הג מונית, הטס במטוס מתי יאמר, ברכת הגומל לאחר טיסה, שיעור פרסה לפי אורך הדרך או קו נהיגה, נ

 פניני אי"ש, תשע"ח אוירי, להסמיכה לברכה אחרת או לברך מיד, תפילת הדרך לטיול רגלי, ובטיול מעגלי[

 לימי בין הזמנים, תשע"ח -מעינות בני יששכר  ]תפילת הדרך[הלכות והנהגות להולכי דרכים 

 דברי שי"ח, תשע"ו  שו"ת בהלכות תפילת הדרך מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דתפילת הדרך וקפיצת הדרך 

 זרע ברך, תשע"ו   [כח, כ]  )ושמרני בדרך הזה( ]מדוע אומר על עצמו שהוא 'חייב'[נוסח ברכת הגומל 

]ברח מבית האסורים, יצא מבית האסורים בחו"ל וטס לארץ יברך נושאים שונים בברכת הגומל 

 מעדני אשר, תשע"ד [כח, כ]  )ושמרני בדרך הזה( פעמיים[ 

  מעדני אשר, תשע"ז [כח, כ]  )ושמרני בדרך הזה(ברכת הגומל לנשים 

 שלמים מציון, תשע"וז, יא יב[  ])אם על תודה יקריבנו(   דיני ברכת הגומל, מה נחשב סכנה שניצל ממנה

 זרע ברך, תשע"ו ברכת הגומל להולך מעיר לעיר 

המחייב, אופן חישוב הזמן,  ]נוסח הברכה, זמן נסיעה ברכת 'הגומל' ותפילת הדרך בנוסע מעיר לעיר

 עין יצחק, תשע"ח האם פקקי תנועה מצטרפים?, האם קטן מברך 'הגומל'?[ 

 שלמים מציון, תשע"ז  ]בשכיחא היזקא[שלוחי מצוה אינם ניזוקין 

 זרע ברך, תשע"ז  ]מקום מרעה או מקום שומם[הגדרת "מדבר" לברכת הגומל 

לה ונתרפא, ומי שהיה , יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חוארבעה צריכים להודות]ברכת הגומל 

[ כשיגיעו ליישוב,  מדבריות]במקום הולכי  דרכיםחבוש בבית האסורים ויצא, הרמב"ם כתב: הולכי 

בין מנהג צרפת ואשכנז לבין מנהג ספרד, חיוב 'ברכת הגומל' בהפלגות  ביסודות 'ברכת הגומל'ההבדלים 

ת גדולים או בנסיעה במנהרות שמתחת קצרות בים, ובהפלגות לשם טיול ודיג סמוך לחוף, בהפלגה בנהרו

, מעל הים בנסיעה במטוסיםלים, לנוסעים ברכבם או ברכבת, ממדינה למדינה דרך מדבריות או יערות, 

או מעל יבשה, בטיסות קצרות, בטיסות 'פנימיות' באותה מדינה, הולכי דרכים החונים ללינת לילה 

 עולמות, סז  עומקא דפרשא, תשע"ה]יח, י[   ברוך ה'( - )ויאמר יתרו וממשיכים, בנסיעה מעיר לעיר בזמנינו[

ין אנגליה לצרפת, שיט חופים, בין אנגליה לצרפת, הפלגה קצרה ב -]מעבר במנהרה תת ימית ברכת הגומל 

 תורה והוראה, תשע"ח  נסיעה מעיר לעיר, טיסה במטוס, טיסות המשך עם חניית ביניים[

  שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  ]הגומל לחייבים, לשנות ממטבע של חכמים, מדין חינוך[ברכת הגומל לקטן 

 וישמע משה, תשע"ד]חייב מדין חינוך, ושונה מברכת הגומל[   ברכת 'שעשה לי נס במקום הזה' לקטן
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    ג"ברך, תשע זרע  מילתא?  פרסומי שבקדושה, או דבר עשרה, מדין בפני הגומל ברכת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר[ 30]תוך ברכת הגומל, כשלא היה מודע להצלה 

זרע ברך,  ]וברכת המזון בקטן שהגדיל תוך שיעור עיכול[ברכת הגומל בקטן שהגדיל תוך ג' ימים 

 תשע"ח

    ג"ברך, תשע זרע  מילתא?  פרסומי שבקדושה, או דבר עשרה, מדין בפני הגומל ברכת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר[ 30]תוך ברכת הגומל, כשלא היה מודע להצלה 

 נועם אליעזר, תשע"ח]קריעת ים סוף, נס רבים ונס יחיד[   ברכת הגומל כשעדיין עומד בצרה אחרת

 

 הוצאות לקיום מצוות נושא בפרשה:

 

]מדוע כתוב 'עשר תעשרנו' ולא כתוב 'חומש', האם יש מצוות  זבז יותר מחומשהמבזבז ]במצוות[ אל יב

עשה שמותר להוציא עליהם יותר, לישא בת תלמיד חכם, כיצד הלל הזקן שילם חצי משכרו היומי לתלמוד 

]כח, כב[  )וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך( תורה, בנר חנוכה הדין שמוכר אפילו כסותו לקיום המצווה[ 

 מעדני אשר, תשע"ו

 כאיל תערוג, תשע"חהוצאות למצוה עד חומש מנכסיו, במצוה שיש בה כרת  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חב להוציא חומש ממונו? נשבע לעשות דבר מה, האם חיי

)וכל אשר   ]פריעת חוב, פדיון הבן, צדקה[ ?מתי אדם חייב להוציא יותר מחומש נכסיו לקיום מצוה

 שיעור ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ו]כח, כב[  תתן לי עשר אעשרנו לך( 

, מכירת אבר ]השתתפות בניסוי רפואי היוצר חבלה בגוף ?האם מותר לאדם לצער עצמו לצורך פרנסה

 שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ז)הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה( ]לא, מ[  [מגופו להשתלה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]האם ניתן להוציא זאת מכספי מעשר[להוציא מעות כדי למנוע טורח 

]גם אם יכול לעשותה בחינם, שכר ש"ץ, תפילה לע"נ נפטר, העלאת מחיר ון בקיום מצוות הוצאות ממ

 מנחת אשר, תשע"ח   [כט, טו])ועבדתני חינם(  [אתרוג לפי סוג הלקוח

פרי קודש להיכלי התורה או להדפסת ספרי רכישת סעילוי נשמת מנוח כסף להאם לתרום ל

]הכותב ספרים  ה?קודש, או להעדיף לתרום להחזקת אברך בלימוד התורה למשך שנה תמימ

 ד, תשע"והאיחוד בחידו ומשאילם לאחרים, צדקתו עומדת לעד, ספרי קודש או ספרי תורה[

 נוה ההיכל, תשע"ד   [כט, טו])ועבדתני חינם( תשלום על יעוץ כשלא הותנה מראש 

 

 נישואי לאה ורחל ליעקב נושא בפרשה:

 

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' צהמצוות שמחת נישואין   
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 חיי סומא עם אשתו, בנפשות,זיהוי קולי,  דקלא, עינא טביעות]זיהוי קולי  -טביעות עינא דקלא 

בממונות, בעיגון, עדות סומא, הכמנה במסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, הודאה 

        מחמדי התורה, תשע"ג   [כט, כה] )ויהי בבוקר והנה היא לאה( [תר זיהוי חזותיזיהוי קולי הסומוקלטת, 

 עולמות, שנ

]קידושין באונס, קידושי לאה ויעקב טעות, נמצאה איילונית, טבעת קידושין קידושין בעל כרחו 

 עומקא דפרשה, תשע"ח [שנמצאה מזוייפת, טבעת הקטנה מכפי מידתה

]טעות בקידושי כסף, טעות בקידושי ביאה, טעות ן קידושי טעות? האם קידושי לאה בטלים, מדי

)ויהי בבוקר והנה  בקידושי הכנסה לחופה, קידושין בתנאי, כיון לקידושי כסף האם קונה בקידושי חופה[

 חובסקי, תשע"והגר"א גני   [כט, כה]היא לאה(  

    תשע"ד, ליהודה אשר   [כט, כו]  )לא יעשה כן במקומנו( ]בבנות, בבנים[קדימה בנישואין ובשידוכין 

 פניני אי"ש, תשע"ח   מעדני אשר, תשע"ח   בארה של תורה, תשע"ו    תשע"ב ,עקיבא גבורת

]במאה השמינית לאלף החמישי תיקן רבנו גרשום מאור  חרם דרבינו גרשום -נישואי שתי נשים 

האם , תיקן שלא לגרש אשה בעל כרחהכן ו ,הגולה "חרם" בהסכמת קהילות אשכנז שלא לשאת שתי נשים

תקנת רבנו גרשום התקבלה בארצות אשכנז, כיום, מה תוקף החרם , תוקף התקנה כדין תורה או מדרבנן

ולא בספרד האם החרם חל על הגברא או על המקום, ונפקא מינה להולך ממקום שנתקבלה התקנה למקום 

שלא נתקבלה ]תוקפו של חרם דרבנו גרשום בארץ ישראל בזמנינו, לאחר שנתקבצו בתוכה הקהילות מכל 

האם רשאי , [מקום יבוםום במקום מצוה ]כגון שהתה עשר שנים ולא ילדה או בחרם דרבנו גרש, התפוצות[

מה עדיף  -לישא אשה שניה, או לגרש אשתו הראשונה בעל כרחה שניה בהסכמת הראשונה, לשאת אשה 

צריכים להיות  , האםהיתר מאה רבנים, נישואי אשה שניה כשאשתו הראשונה נשתטית או ברחה, להתיר

צירוף , ה הרבנים בג' מקומות, או די במקום אחד שנמצאים בו מאה רבנים מג' ארצותמאמכהנים, רבנים 

האם הבעל צריך לקבץ את חתימות הרבנים, או שמותר לשלוח , רבנים מארצות שלא פשטה בהם התקנה

 תורה והוראה, תשע"ו   עולמות, רלב   [כט, כז])ונתנה לך גם את זאת(   חתימה בדואר[

]שמירת התורה קודם מתן תורה רק בארץ ישראל, גר שנתגייר כקטן כיצד נשא יעקב שתי אחיות? 

ין אזרחיים, פילגש בבני נח, אישות דבני נח, אין איסור שנולד, רחל ולאה היו אחיות רק מן האב, נישוא

הרב ברוך    תשע"ז  הגר"א עוזר, תשע"ג   [כט, כז])ונתנה לך גם את זאת(   אחות אשה באישות דבני נח[

עמ'  ע"ט )שתאספקלריא,    נפשו גחלים תלהט, תשע"ט  (אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח   רוזנבלום, תשע"ה

 (מד

]כך עונים את המעוקות, יעקב נשא רחל בהיתר מדין גר  חל אודות עקרותהדין ודברים בין יעקב לר

שנתגייר כקטן שנולד, שמירת התורה קודם מתן תורה רק בא"י, האם גוי נענש על דברים שעשה בגויותו[ 

 האיחוד בחידוד, תשע"ז )ואם אין מתה אנוכי( ]ל, א[

]כשיש בידו לפרנסה, תוכנית יעקב לפני פגישתו עם אליפז  ?לישא אשה וללמוד תורה מה קודם

  דוד, תשע"טהאיחוד בחי, מדוע נטמן יעקב י"ד שנים דווקא בישיבת שם ועבר קודם נישואיו[ ואחריה

אדם שהודיע למסדר קידושין שאחד העדים הוא אמת עובדתית מול אמת משפטית, ]עד קידושין גזלן 

גזלן, המסדר לא קיבל את דבריו, אך כשכובד המדווח בברכה תחת החופה, אמר לו המסדר שלא יברך כי 

ד שיודע שהוא פסול ובית לשיטתו אין קידושין, וברכתו לבטלה, האם יוכל לענות אמן על שאר הברכות, ע

הגר"א   דין אינם יודעים, הבדל בין "נוגע" ל"רשע", היודע בחברו שהוא כזלן, הרהר תשובה בלבו[

 גניחובסקי, תשע"ז

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47202
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_07_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_07_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/350.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_07_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/11_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_07_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_07_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_07_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/133_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/133_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_77.pdf


 

ות עשרב לצפיה

שיעורים על 

 ויצא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

נדריה נטמא לה ויורש אותה, דעות ]משעת כניסה לחופה נחשבת האישה לנשואה ובעלה מפר  חופה

הפוסקים בזיהוי החופה ומהותה, הכנסה לביתו, עדים לייחוד, עדים לחופה עדים להינומה, מנהג "חדר 

יחוד", נעילתו, אכילה בו, חדר יחוד עם שני פתחים, יחוד אלמנה ובעולה, בנישואין בערב שבת וערב יום 

  עולמות, שסב   טוב[ 

]"ברכת חתנים" דהיינו "שבע הברכות" נאמרת בעשרה, לפרסום השבח וההודאה להשי"ת, שבע ברכות 

או נובע מהיות ברכת חתנים "דבר שבקדושה", האם "שבע ברכות" טעונות סעודה וברכת המזון, האם 

המזון, או שצריך כוס אחת לברהמ"ז ואחרת ל"שבע מסדרים את ה"שבע ברכות" על הכוס של ברכת 

ברכות", האם ה"שבע ברכות" הם חלק מברכת המזון, או לא ]היה בחתונה אך לא אכל בסעודה, האם 

רשאי לברך שבע ברכות[, האם חיוב "שבע ברכות" הוא על הציבור, או על כל יחיד המשתתף בסעודה. 

שבע ברכות" ]כיצד ינהג למעשה מי שנצרך לעזוב את ונפקא מינה, האם מותר לעזוב קודם אמירת ה"

האולם לפני השבע ברכות[, היו עשרה בתחילת ה"שבע ברכות" ויצאו חלקם, האם מותר לסיים את שאר 

הברכות. ומה הדין אם היו עשרה בתחילת ברכת המזון, וחלק מהם יצאו, סעודת "שבע ברכות" שאין בה 

כות" ]ומה הדין אם החתן או הכלה לא אכלו פת[, "שבע ברכות" האם מברכים "שבע בר -עשרה שאכלו פת 

שהתחיל ביום השביעי והסתיים לאחר חשיכה, האם מברכים "שבע ברכות". ומה הדין כאשר הסעודה 

התחילה בשבת ונמשכה עד מוצ"ש, נוכחות החתן והכלה ב"שבע ברכות" ]הגיעו באמצע הסעודה או עזב 

דרים אחרים מהמסובים, האם הכלה חייבת להיות נוכחת בשעת אחד מהם לפני סיומה, נמצאים בח

 עולמות, רל אמירת שבע הברכות[ 

 (יזעמ'  ע"ט )שתאספקלריא,    שבע ברכות של יעקב אבינוהלכות "מערבין" מ

 (העמ'  כע"ט )שתאספקלריא,    שבע ברכות בסעודה שלישית המתקיימת בביהכנ"ס ובביהח"ס

 בו ניתןהודיה על בריאת עולם -שהכל ברא לכבודו ]  של הודיה לשבע ברכותבאור  –הקול החמישי 

יצירת  הודיה על - אשר יצר את האדם בצלמו. הודיה על מתנת החיים - וצר האדםי .לתת כבוד לשמו

מח . ששלעתיד לבואהודיה על השמחה  - שוש תשיש ותגל העקרה. נשמה נפלאה הדומה לצלם אלוקים

 - אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה להגיע לשמחה מושלמת. ברכה לזוג שיזכו - תשמח רעים האהובים

יצירת  הודיה על -  בורא פרי הגפן ישי תעלומת הקול החמ. הודיה על עשרה סוגי שמחה שיש בחתן וכלה 

 עמ'( 36, תשע"ח )לעולם אודך-ארגון קול תודה [ הגוףח את דבר המשמ

האם דברים שבלב אינם דברים, , אפילו שניהם מודים, ללא שני עדים]קידושין  פיקטיבייםנישואין 

אומדנא " ]האם ניתן לקבוע את מציאות המעשים ע"י הערכת נסיבותיהם[, וב"ומדנאא"אזלינן בתר 

" ]דברים שמצד עצמם ניכר שנעשו בכוונה מסויימת[ לכולי עלמא אזלינן בתר אומדנא". ברם דמוכח

", בירושלמי  "רבי טרפון ]שהיה אין הולכים אחר אומדנות והוכחותפסק הרמ"א כי "קידושין בענייני 

הן של כל ישראל, קידש שלוש מאות נשים בשנות רעבון, על מנת להאכילן בתרומה", אשה כהן[ אבי

ואם לאחר  צריכה גט, שנשאת בחופה וקידושין בשביל רישיון כניסה למדינה ]ולא לשם נישואין[ 

אלמנה שנשאה לזקן כדי שלא האם מותרת לבעלה השני,  ה"נישואין הפיקטיביים" נישאה לאדם אחר,

ר מגורים ונעשו חופה וקידושין ע"פ רב הממשלה, רק כלפי חוץ האם חייבת להתאבל במות לאבד אישו

, נתגרשה חליצההזקן, עגונה שטוענת שהתקדש לצורך תעודת מסע ויש לבעלה אח, האם צריכה ממנו 

, אשה שנתגרשה מבעלה שהיתה אך נפסלה לכהונהמשום 'קול קידושין' ומסדרין גט לחומרא בעלמא, 

 עולמות, רסא  פיקטיבית, האם מותרת לכהן[  נשואה לו

בעת  לבנו או לבתו לתת האם וכמה חייב האב, חיוב ההורים להשיא את בניהם ובנותיהם]סידור מלא  

לקיים  כופים לסך מסויים עבור נישואי בתו, והאם להתחייב מראש המקור שצריך האב מה .נישואיהם

חייב לתת  כמה ישואיה, ואם כןהאם חייב לתת לבתו ממון בעת נ ,לא התחייב מראשש אבזן, התחייבות 

עישור נכסים" או "] הנדוניה לבת בענין נתינת מנהג העולם .לתת סכום זה לכפותו לשם כך, והאם ניתן

ימכור אדם כל מה שיש לו וישיא בתו לתלמיד  לעולם" :מעלת המשיא בתו לתלמיד חכם ואמרו .[גם פחות

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47202
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/362.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/362.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/230_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/230_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_07_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/261.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/261.pdf


 

ות עשרב לצפיה

שיעורים על 

 ויצא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

ם זו חובה, ומהיכי תיתי להוציא לצורך מצוה זו יותר משליש או חומש וצ"ע בפשר הדברים, האמנ ."חכם

חיובו של האב להשיא  כדי להשיג תלמיד חכם לבתו [ולחזר על פתחים] לחובות האם צריך להיכנס  .ממונו

 בנישואין יותר מי יוציא האב על  בנישואי בנו, וצ"ע חיוב ממוני אך לא הוזכר האם מוטל עליו ,בנו את

יתן לבן  - רק עבור אחד יש לאב סך ממון • על חשבון הבן והאם רשאי האב לתת לבת ,על בן או על בת -

לבת שאינה שומעת  נדוניהחיוב    .בוגרים המתפרנסים בעצמם האם יש חובה להשיא בן או בת  .או לבת

להשיא  האם בתכספים, חובכספי מעשר  ואי הצאצאיםתשלום התחייבויות הוצאות ניש  .בקול הוריה

 עולמות, תז  [להקל על הוריהם בני הזוג חובת • את בתה או בנה

 

 אין מערבין שמחה בשמחה נושא בפרשה:

 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   הגר"א עוזר, תשע"ה  [כט, כז]  )מלא שבוע זאת(אין מערבין שמחה בשמחה 

 מעדני אשר, תשע"ז

 עומקא דפרשה, תשע"ז ]נישואין בחג[אין מערבין שמחה בשמחה 

 מעדני אשר, תשע"ח  [כט, כז]  )מלא שבוע זאת( האם בר מצוה רשאי לסיים מסכת בליל בר המצוה?

 מעדני אשר, תשע"ח  [כט, כז]  )מלא שבוע זאת( סיום מסכת ביום טוב

 

'שלום זכר' ו'זבד  ,לבן ולבת ריאת שםקנושא בפרשה: 

 ת'הב

 

 קריאת שם לבן ולבת

 

]משמעות נתינת שם ע"י ההורים, הצורך בשם, מועד נתינת השם, שמות מן המקורות קריאת שמות 

 תורה והוראה, תשע"ו  ושמות אחרים, תרגום שמות, שמות שאינם מקובלים[

]אביו או רבו, מצוות כיבוד אב, קריאת שם תמורת נו על שם אבותיו או על שם הפרשה? קריאת שם ב

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"חתשלום[ 

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]שם רשעים ירקב, הלכה או קללה[ נתינת שם של רשע

]שכנא ושבנא, הקורא לחברו "רשע", עונש לזה, עז פנים נקרא רשע, שם שם של רשע וקריאת "רשע" 

 קא דפרשה, תשע"זעומרשעים ירקב[  

]'שמא גרים', לעולם יבדוק אדם בשמות,  קריאה בשמות של רשעים, ושימוש בשמות קריאת שם לנולד 

של נכרים, ומה הדין כאשר רוצה לקרוא על שם אמו שנקראה בשם לועזי, טעמים לצוואת רבי יהודה 

וא לאח ואחות בשם החסיד שלא יהיו שמות החתן והחותן או הכלה וחמותה שווים, האם מותר לקר

שורשי אחד ]צבי וצביה[, כיצד נוהגים בקריאת שמות על שם מי שנפטר צעיר, האם ראוי לתת לילד שני 
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שמות על שם שני בני אדם, נתינת ֵשם לזכר נפטר טובה לנפטר או לילד, ֵשם מפרשת השבוע או ֵשם של 

נת ממון עבור קריאת ֵשם, שינוי שמו מה עדיף, ופרטים בסגולת השמות על שם מאורעות וחגים, נתי -סבא 

   ד"דברי שיח, תשע   עולמות, לח   עומקא דפרשא, תשע"ב]כט, לא[    של חולה מסוכן[

]חשיבות נתינת השם, טעה בנתינת השם, מנהג אשכנז וספרד בשמות החיים, שם של קריאת שם לנולד 

רשע, שם חול בחו"ל, שם שאינו מקובל, שם קודש, שמות חדשים, זמן קריאת שם לבן לבת, הכרזה בקול 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' נא(רם[ 

עיון הפרשה, [  ]זרח וצוהר וגדרי "שינוי השם" בגזל ,קריאת שם אדם לפי התוכן או לפי התיבה

 (בתשע"ב )עמ' מ

 מעיינות בני יששכר, תשע"זמעלת נתינת שם לנולד ע"י צדיק  

 שלמים מציון, תשע"ו  [הוריו, בני האדם, ומה שקנה לו] שלושה שמות לו לאדם

 אוצר הפוסקים, תשע"והבדל בשם האשה בין ההברה החסידית לליטאית  

 אוצר הפוסקים, תשע"הכתיבת שמות פרטיים שמות משפחה ושמות מקומות בארה"ב  
   מעינות מהרצ"א, תשע"ד יב, ה[] )ואם נקבה תלד(קריאת שם לבת בקריאת התורה הראשונה 

 

 או בת שהחיינו בלידת בן

 

   ]יט, ג[ לבית ישראל(  גיד)כה תאמר לבית יעקב ות  ]על הידיעה, על הראיה[ ברכת שהחיינו על לידת בת

 תשע"ז מות,רומ

 מלאכת מחשבת, תשע"ט]לאב ולאם, שלום בעולם, צירופו למנין בעתיד[  השמחה בלידת זכר

מעדני אשר, ?  ומדוע על בת לא ברכו אף פעם? מדוע בזמננו לא נוהגים לברך ברכה כשנולד בן

 תשע"ו

 

 קידוש להולדת בן או בת

 

 אזמרה לשמך, תשע"ט ]שלום זכר, סעודת מצוה[קידושא רבא להולדת בת 

מי שרגיל לעשות ׳קידוש׳ כשנולדה לו בת, ועתה שנולדו לו בן ובת, רוצה לצאת ידי מנהגו לעשות 

]המקור לסעודת ברית ולסעודת הודיה להולדת בת, ההבדל  ׳ בתוספת הודיה בסעודת הברית׳קידוש

 האיחוד בחידוד, תשע"ו ביניהם, קידוש לבת יחד עם סעודת שבת[

 

 'שלום זכר' 'ואך נאכט' 'זבד הבת'

  

 עומקא דפרשה, תשע"ד   , תשע"ט )עמ' כג(אספקלריא ידוש להולדת הבתק - זבד הבת

 קי()כא(, תשע"ט )עמ'  ירחון האוצר 'שלום זכרמנהג '

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47202
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_07_72.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/38.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/38.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_12_13_14_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_12_13_14_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_12_13_14_15_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_12_13_14_15_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_12_13_14_15_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_64_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_64_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_74_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_74_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_76_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_76_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_76_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_64_79_0.pdf


 

ות עשרב לצפיה

שיעורים על 

 ויצא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"המנהג סעודת 'שלום זכר'    

 מעדני אשר, תשע"ה ים בשבת[]ניחום אבל'שלום זכר' ניחומים לתינוק ששכח תורתו 

 במשנת הפרשה, תשע"ד"וואך נאכט" ליל הברית, לימוד וסעודה   

 דברי שי"ח, תשע"טהדרכות ועצות הגר"ח קנייבסקי שליט"א לזרע של קיימא 

 

 מוסר העבודהנושא בפרשה: 

 

, ובחצי היום סיימו את מלאכתם, רשאי לתת להם מסויימת]שכר פועל לעבודה הרעת תנאי עבודה 

לתת  . ואם אין לו מלאכהיותר קשהממנה, אך לא במלאכה אחרת  קלהאו  זההלעבוד במלאכה אחרת 

, שאז חייב פועלים שהבטלה קשה להם" על מחצית היום, אלא אם כן היו שכר בטלהלהם, משלם להם "

" ולא קבע עמו את סתםשכר עובד " ודנו הראשונים והפוסקים:. " על כל היוםשכר מושלםלשלם להם "

ה, יותר קשסוג העבודה, ובתחילת העבודה נתן לו עבודה קלה, האם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה 

האם רשאי לומר לו להשלים  - סיים את העבודה, ובתוך תקופת השכירות מסויימתשכר פועל לעבודה 

 בתמורה יותר קשההאם רשאי להטיל עליו עבודה , אדם אחראו אצל  במקום אחר אך מסוג זהעבודה 

 ימה העבודהנסתי , יאמר תהיליםאו  ישב ללמודהאם רשאי לומר לפועל שבזמן הנותר , לתוספת שכר

המשיך המעביד לכופו להאם רשאי  ,עבור הזמן שעבד אלאאינו דורש מהמעביד שכר והעובד  בחצי היום,

, האם רשאי לתת לו עבודה לא נסתיימה העבודהשכר פועל לעבודה מסויימת ו, קלה יותר רתחעבודה אב

האם מותר  :מלמדים ומורים , [אינו מסוגל לבצע עבודה זו]ומה הדין אם נתברר שהפועל קלה יותר אחרת 

אב ששכר מורה , למנהל לחייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה אחרת שיותר קשה ללמד בה

העברת מורה מתפקיד , פרטי לבנו, וחלה הבן, האם יכול להטיל על המורה ללמד תלמיד אחר במקום בנו

הבית לתת לו לתקן מכשירים  האם מותר לבעלפועל תחזוקה במוסד: , של "מחנכת" למורה "מקצועית"

התפטרה , נשכרה לעבודות במשק בית, האם מותר לחייבה לצאת גם מחוץ לבית העסקת נשים: מביתו.

א, ]  בהלכות שכירות פועלים[ "מנהג המדינה" משום חיוב, פיצוייםזכאית ללאחר לידת ילד נוסף, האם 

 עולמות, רפה  [יד

]הברכה למעסיק על אחר הויכוח בין יעקב ללבן אודות "הענקה" לעבד המסיים עבודתו ולא לבורח 

 ע"בהאיחוד בחידוד, תש)ואשלחך בשמחה ובשירים( ]לא, כו[  נתינת המענק[

 תשע"ו  הגר"א עוזר, תשע"ג   [לא, לט]חיובי השומרים ורמת השמירה הנדרשת  

אספקלריא, תשע"ח   [לא, מ]  )בכל כוחי עבדתי(  חלש בעבודתו[]ובכך יהאם מותר למלמד להתענות? 

  )עמ' יג(

 תורה והוראה, תשע"ד   [לא, מ]  )בכל כוחי עבדתי( ]ברכות, תפילה, שמירת עירנות, יושר[וסר העבודה  מ

 תורה והוראה, תשע"ד כה, נה[] )עבדי הם(שביתת עובדים בראי ההלכה 

לעבוד בכל ובת העובד ח, י עיסוקים]זכות העובד, מנהג המקום, על פיטורי חבר, סוגשביתת פועלים 

, האם רשאי פועל ל"שבות" ממלאכתו כדי להיטיב את תנאי שכרו, דיני "התפטרות" פועל מעבודתו, חווכ

ח "מנהג ואם מותר לעובדים לשבות מכ, הרשאין בני העיר להתנות על שכר פועלים ולהסיע על קיצתן

האם מותר לעובדים , מ"דינא דמלכותא דינא"האם מותר לשבות במקום שהדבר מעוגן בחוק, , המקום"

כמו כן האם מותר לעשות , השובתים להכריח את חבריהם שאינם מעוניינים בכך, להצטרף לשביתה
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עוד יש לעיין האם מותר , "שביתת האטה", דהיינו להמשיך לעבוד בעצלתיים, או לבוא באיחור לעבודה

 , ארגון עובדים ושאין בם ציבורי ובמקו םמקושביתה ב, לעובדים לשבות במחאה על פיטורי חבריהם

האם מותר למלמדים ומרביצי תורה , ניכוי שכר ימי השביתה, פיטורי עובד ששבת, הוצאת "צווי ריתוק"

האם יש היתר לשביתת רופאים ואחיות, המסכנים בכך חיי אדם[ , לשבות, כאשר בכך יגרמו לביטול תורה

 עולמות, קפא [לא, מא]

, כשכוח הקניה של הכסף יורד והשכר נשחק, למנוע האם מותר לעובדים להשבית מפעל]הלכות שביתה 

פניני חשוקי חמד,  קבלת עובדים חילופיים, שביתה מכוח הסכמי עבודה ומנהג המדינה, שביתת רופאים[

 (נה-מטתשע"ח )עמ' 

 (פבעמ'  ע"ט )שתאספקלריא, ? מעשה יעקב נקרא בשם "גניבת ליבו" של לבןמדוע 

 בינת המשפט, תשע"חמנהג נתינת תשר ]'טיפ'[ לעובד 

 משפט שלום, תשע"ח  ?מה דינו -עובד תקופתי על בסיס יומי 

 (19פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' האם יש חיוב קדימה לקנות מאדם העובד אצלו  

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

 מעדני אשר, תשע"ז]יד, י[ 

 ד"בינת המשפט, תשעכב, ה[  ]  ]גרמא בנזיקין[ עובד שגרם נזק למעבידו 

]לדעת הרמ"א שאסור להשתכר באיסורי הנאה, כיצד הוסדר שכר העובדים שכר עובד החברא קדישא 

 אשכול יוסף, תשע"ג  על התעסקותם במתים[

תנאי העסקתו של יעקב אצל לבן, האומר לחברו ]ץ כשלא הובהר מראש שניתן בשכר תשלום על יעו

 נוה ההיכל, תשע"ד )הכי אחי אתה ועבדתני חינם( ]כט, טו[דור בחצרי[ 

ות ש"ץ למוסף ואחרי שבת ביקש חזן מפורסם שהתפלל בביהכנ"ס לרגל שמחה נתבקש להי

ההיתר לבעל תפילה בעל תקיעה ומוהל לבקש שכר, שכר מצוה, האיסור ליטול ] תשלום עבור החזנות

כשהפעולה בשבת, שכר שבת במקום מצוה, מצוה המיוחדת לשבת, חיוב תשלום כשנהנה מחברו, מתי 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח צריך לשלם למי שנהנה ממנו, מתווך[

 

 גניבת התרפים נושא בפרשה:

 

החרמת וניפוץ טלפון שאינו , ]אפרושי מאיסורא, מדין ערבות ?מדוע נענשה רחל על לקיחת התרפים

אם הוא כשוגג, קטן האם הוא כשוגג, אפרושי כשר של תלמיד, האם חייב לשלם, בשוגג, אומר מותר ה

מאיסורא בדבר שאינו מפורש בתורה, במקום שיש חילול ה', בא על אשת איש וחזר בתשובה, האם יודיע 

אוצרות    עולמות, שכח   ול יוסף, תשע"דאשכ  [לא, לב] )ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה( לבעלה[

 גיליונות )עמ' מד(קובץ  –מסביב לשלחן, תשע"ט   אורייתא, תשע"ח

  [לא, לב] הטרפים אשר לאביה( )ותגנוב רחל את ]לא תביא תועבה אל ביתך[איסור "החזקת" תרפים 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כ( ג תירוצים
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]גניבת התרפים, איבוד עבודה זרה, האם בן נח מצווה על לעבור איסור להצלת הזולת מאיסור אחר 

יסור גניבה על מנת לצער, הזקת חפץ הזולת הגורם נזק רוחני, מוטל איבוד ע"ז, האם בן נח מצווה על א

על היד או על בית דין, טלפונים שאינם כשרים, חטא כדי שיזכה חברך, הצלת מאבד עצמו לדעת, האם 

מחלל שבת דינו כמאבד עצמו לדעת חילול שבת להצלת גברא קטילא, חילול שבת למנוע המרת דת, פיקוח 

 תשע"ט   אוצרות אורייתא, תשע"ח  [לא, לב] ת הטרפים אשר לאביה()ותגנוב רחל א נפש[

]בישיבה עצמה, בהנאה מפרוטה דרב כיצד ישבה רחל על התרפים בכר הגמל, הרי נהנתה מע"ז? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   [לא, לב] יוסף כעוסק במצוה[ 

 (נעמ'  ע"ט )שתאספקלריא,  מחמתו נענשו יעקב ורחל" חומרת משפט שמים ב"בין אדם לחבירו

 (פדעמ'  ע"ט )שתאספקלריא,   ברית כרותה לשפתיים

   

 ופגות פונדקאות נושא בפרשה:

 

מי נחשבת לֵאם: בעלת החומרים , ]שאלת יחוס האמהות בהשתלת עובר ברחם של אשה אחרתפונדקאות 

הריון, ואשר היא זו האשה שברחמה התפתח ה -הגנטיים ]ביצית[ שהתעברה מהאב. או ה'פונדקאית' 

נפקא מינה לענין איסורי ביאה בקרובי הֵאם, קללת והכאת האם, כיבוד ֵאם, ירושת , שילדה את התינוק

משא ומתן בהוכחה מסוגיית הגמרא , ההבחנה בין אב לֵאם בהגדרת קביעת היחוס האם, פדיון הבן, ועוד.

, ת הוולד ]שהעובר נחשב כ'מיא בעלמא'דין 'פונדקאות' בתוך מ' ליום ליציר, בדין מעוברת שנתגיירה

ההוכחה ממדרש חז"ל, שלאה היתה מעוברת ביוסף ולאחר שהתפללה נהפך הוולד לדינה, לנדון 

, דברי הפוסקים בענין הפריה מלאכותית במבחנה, 'פונדקאות' ]ובירור הכלל ש'אין למדין מן ההגדות'[

לכתחילה על פי ההלכה. ומה הדין בדיעבד, אם הדבר מותר , הסיכום דעות הפוסקים בדין 'פונדקאות'

עולמות,  [ל, כא]  )ואחר ילדה בת ותקרא שמה דינה( מי נחשבת הֵאם[ -כאשר נולד תינוק לאחר 'פונדקאות' 

 תורה והוראה, תשע"ז   לג

קודם זמנו, בעבר, כיום, שהיה באינקובטור, מתי נהיה בר מצוה, ברית מילה,  ]תינוק שנולדפג בהלכה 

 עומק הפשט, תשע"ח  פדיון הבן, חילול שבת[

 ל לוד שנולד בחודש השביעי שיש קיום ליי חז"ל לדעת  - חי באמצעות אינקובטורהיילוד ]פג בהלכה 

אין קיום והרי הוא כ"אבן", שלא מחללים שבת  השמיני ההריון או בחודש התשיעי, אבל לנולד בחודש

כשרוב הנולדים בחודש השמיני  ,בימינו וצ"ב מה הדין .בשו"ע להצלתו ולא מלים אותו בשבת, וכן נפסק

האם נולד  ספק נולד בחודש השמיני, ומה הדין כאשר יש האם התינוק בוודאות כיצד נדע .נשארים בחיים

 ."גמרו שערו וציפורניו" נוק שנולד בחודש השמיני אך. תי בחודש שמיני או בחודש השביעי או התשיעי

או  ,המציאות הרפואית שינוי בגלל - באינקובטור אם בימינו ניתן להתיר לחלל שבת להצלת פג הנמצאה

 -דינו של פג הנולד  .[השישי של היילודים ]חילול שבת להצלת פגים שנודו בחודש ינוי הטבעיםש בגלל

רק כשיצא  כיילוד לכל דבר והאינקובטור מציל את חייו, או שנחשב יילוד ביום הלידה האם נחשב

על פטירת פג  דיני אבלות ת[ ומצוו לעול תורה ונכנס אימתי נימול ונפדה ,ונפקא מינא .מהאינקובטור

ר" עוד יש לדון האם  .ששהה באינקובטור  .["נתיחה לאחר פטירת "פג] "נפש" נחשבים "פג"ו "עּובָּ

האם יצא  - שחי שלושים יום רק בעזרת אינקובטור ילודי   .על נפל אבלות והאם יש ,"הגדרת "נפל מהי

 [לידת הצדיקים קודם תשעת ירחי לידה טעם  לפג קודם ברית המילה קריאת שם .מדין "נפל" או לא

 עולמות, שסט
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 שאר עניני הפרשה: 

 

  שלמים מציון, תשע"ט    ]כח, י[)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה( יציאת צדיק עושה רושם  

שפת   ]כח, י[)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה(  פעולתו הנצחית של יעקב ביציאתו והליכתו לחרן

  אמת, תרל"ב

]ואמו אמרה לו זאת בנבואה, גלה לץ לגלות, הלא נטל את הברכות בציווי אמו? מדוע נענש יעקב ונא

)ויצא יעקב מבאר שבע וילך  אש[ -למקום תורה, שלא השתדל בהצלה רוחנית של עשו, בן אדם לחברו 

 ף, תשע"חקולמוס יוס  ]כח, י[חרנה( 

)ויצא יעקב מבאר שבע וילך כיצד לא מצא עשו את יעקב בכל השנים שלמד תורה בישיבת עבר?  

 שלמים מציון, תשע"ו    בארה של תורה, תשע"ו  ]כח, י[חרנה( 

]עוסק במצווה פטור מן המצוה,  ?מדוע לא נענש יעקב על אי כיבוד הוריו בשנות לימודו בישיבה

עוסק במצוה הרי הוא כאנוס או שאינו בכלל החיוב, כשעושה את המצוה השניה האם יברך עליה, במצוה 

)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה(  ורה, צדקה, פריה ורביה[קיומית האם יש פטור עוסק במצוה, תלמוד ת

 שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ה  ]כח, י[

וד אב ]הלך במצוות הוריו, מחילת ההורים על אי כיבמדוע נענש יעקב אבינו על ביטול כיבוד הורים? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  ]כח, י[)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה(   ואם[

מאמרי 'עינינו )ויפגע במקום( ]כח, יא[  ]הבא ליטהר מסייעין לו, בלימוד התורה[השגחה פרטית ברוחניות 

 (15)עמ' גל', אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח

( ]כח, שכב במקום ההוא)וי [יושב אהלים, ישיבה לאפוקי משכיבה]מהות הישיבה במהלך ההיסטוריה 

  (16מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יא[ 

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' פטחשיבות לימוד התורה בישיבות הקדושות   

)וישכב במקום ההוא, ברש"י(  [י"ד שנה ללמוד תורה בר]הליכת יעקב לישיבת שם ועמעלת העוסק בתורה 

 שלמים מציון, תשע"ז]כח, יא[ 

]כל אחד מצפה למילת שבח, "בחירה" אצל מלאכים, דרגות המלאכים, דרגת האדם בתפילה,  מלאכים

( ם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בוחל)וי [שירת המלאכים

 כאיל תערוג, תשע"ז ב[כח, י]

 מדי שבת בשבתו, תשע"ו  [כח, יב])סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה( לענוים יתן חן  -מעלת הענוה 

משך  )אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק( ]כח, יג[ ?האם עשו הוא זרע אברהם, והאם הוא זרע יצחק

 בינת החכמה, תשע"ח חכמה ע"פ

 מדי שבת, תשע"ז   [כח, יז]  )מה נורא המקום הזה(]אם ידעתי לא ישנתי[ דרך ארץ 

 [כ כח,])אם יהיה אלוקים עמדי( ]מדברי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בדברי אגדה[ מעשי אבות סימן לבנים 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו
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, שיתוקן חטא אדם הראשון ותוציא ת]מניעת מותרו ?מדוע ביקש יעקב "לחם לאכול" ו"בגד ללבוש"

)ונתן לי לחם לבוש בגדים[  הארץ כלי מילת, שאחרים יאכלו כי סומכין עליו, שיהיה בריא ויוכל לאכול ול

 מעדני אשר, תשע"ח לאכול ובגד ללבוש( ]כח, כ[

)ונתן  ]בגשמיות, הרחקה ממותרות, האם ללוות כסף בכדי לכבד את אשתו[חינוך להסתפקות במועט 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח   כאיל תערוג, תשע"ח ח, כ[לי לחם לאכול ובגד ללבוש( ]כ

ואי מכאיב לצאת מחוליו? אדם שנאלץ עקב מחלה לאכול מאכל אסור, האם חייב לעבור טיפול רפ

 שיעור ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ו]כח, כב[  )וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך( 

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' ס)וישא את קולו ויבך( ]כט, יא[  האם אכן 'עני חשוב כמת'?  

]כט,  )ויגל את האבן מעל פי הבאר( ]מכסה לבאר, מעצור לדלת[טלטול אבן המיוחדת לשימוש, בשבת 

  מט( אספקלריא, תשע"ח )עמ'[ י

הגר"א גנחובסקי,    [כט, יא]  ]נתינת רכושו לאליפז, עני חשוב כמת[לפני עיוור? -הכשלה בגזל למנוע רצח

 תשע"ה

 (מעמ'  ע"ט )שתאספקלריא,    שליחות עשיו להריגת יעקב

על ביטול מ"ע דרבנן  'בדברי אליפז 'מה אעשה לציווי של אבא' לרצוח את יעקב, הא קי"ל שאפי

 (נגעמ'  ע"ט )שתאספקלריא,    אי"צ לשמוע לאביו

דת אביו, ]אליפז רצה להמיתו בפקו "?שליח לדבר עבירה"יש  מדוע לדעת שמאי בעבירת הרצח

 אשכול יוסף, תשע"ז   [כט, יא] האם מאשימים רק את השליח או גם את המשלח[ 

   רוממות, תשע"ז]כט, יב[ )אחי אביה הוא, ברש"י(  ]כיצד רימה לבן את יעקב["אני חכמה שכנתי ערמה" 

   מלאכת מחשבת, תשע"ז

]כט, )ועיני לאה רכות, ברש"י(  ]לא להתרגל לרוע[לשם מה חקרה לאה כל עובר ושב אודות ישמעאל? 

  יחי ראובן, תשע"ז יז[

 נר יששכר, תשע"ז ]כט, יז[)ועיני לאה רכות, ברש"י(  צמיחת הישועה מתוך ההסתר וההעלם

מלאכת מחשבת,  )ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה, רש"י( ]כט, יז[ורת הפרצוף, זיו הקלסתר תואר, צ

 תשע"ו

 אשכול יוסף, תשע"ג   [כט, יח]שנים[   שבע]יעקב השכיר עצמו פעמיים לשנים  לשלוש חוזה העסקה מעל

 קול יעקב, תשע"ז]כט, כח[ )ויתן לו את רחל בתו( מדוע לא ערך לבן משתה לכבוד נישואי רחל? 

שבילי  ]כט, לד[ אלי אישי()הפעם ילוה שבט לוי המחבר בבית המקדש בין עזרת ישראל לעזרת נשים 

 פנחס, תשע"ז

  ב(אספקלריא, תשע"ח )עמי ל  [כט, לה] )הפעם אודה את ד'(אמותינו נביאות היו 

 עומקא דפרשא, תשע"ד   [כט, לה] )הפעם אודה את ד'(  ]לפרט ולכלל[חיוב הודאה להקב"ה  

]הודאת לאה, מדוע לא הודו השבטים כשמצאו כספם באמתחתם, מודה לה' יהיה לו הודאה לקב"ה 

זרע שמשון,  [כט, לה] )הפעם אודה את ד'( ודאה על נס ראשון פועלת לשרשרת ניסים[החסד לעולם, ה

  תשע"ח 

 נועם אליעזר, תשע"ח )בימי קציר חיטים( ]ל, יד[ ]זכויות אורח במותר המזון המוגש לו[קפידא דבעל הבית 
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 מעיינות מהרצ"א, תשע"ו)ותקרא שמו יששכר( ]ל, יח[  מנהג ה'בני יששכר' בקריאת השם 'יששכר' 

)נקבה שכרך עלי  [פתיחת פה וביטחון, דל בין נשים ולגברים, חסרון אמונה]הבביטוח חיים בהלכה 

 מחמדי התורה, תשע"זואתנה( ]ל, כח[ 

דברי אמת,  )נפתולי אלוקים נפתלתי, ברש"י( ]ל, ח[ ההצלחה הרוחנית יסוד]ואל יאוש[ התעקשות 

 תשע"ח

ויצג אתת המקלות אשר פיצל  ]המוכיח צדקת יעקב[ביאור ענין שיקתות המים בדברי האור זרוע 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד ברהטים בשיקתות המים( ]ל, לח[

)ויצג אתת המקלות אשר  ]הוזכרו בהושענות כשבחו של יעקב[ התחבולות שעשה יעקב בשיקתות המים

  נועם אליעזר, תשע"חפיצל ברהטים בשיקתות המים( ]ל, לח[ 

 פ(עמ'  ע"ט )שתאספקלריא,   איסור מפצל פצלות במקל בשבת

)ויצג אתת  ]עשיית דין עצמית, שקר בהליך משפטי[ אם מותר לזייף שובר מול אדם המזייף שטר?ה

 עשר עטרות דזיקוב, תשע"חהמקלות אשר פיצל ברהטים בשיקתות המים( ]ל, לח[ 

)ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים(  ', ובדרך כלל 'עבדים ושפחות'?מדוע כאן נזכר 'שפחות ועבדים

 האיחוד בחידוד, תשע"ג]ל, מג[ 

]מדאורייתא או מדרבנן, בחיי ההורים, חלק מכבוד ההורים או חיוב עצמי, כיבוד אח ואחות גדולים 

)ותען רחל ולאה(  האם מועילה מחילת ההורים, אח ואחות שאינם הגדולים ביותר, כיבוד או גם מורא[

   מחמדי התורה, תשע"ז ]לא, יד[

)ותען  [תי אחיות, סכנת דרכים]הכל מעלין, איסור ש ?מדוע התייעץ יעקב עם נשותיו לגבי חזרה לא"י

  מחמדי התורה, תשע"ז רחל ולאה( ]לא, יד[

חילק נכסיו בחייו, חתימת אב שלא ירושת הבת, הסכמה, ] זבון האביויתור בת לאחיה על חלקה בע

)העוד לנו חלק ונחלה  א דמלכותא, עישור נכסים, תשלום עבור חתימה[הבת על ויתור לטובת הבנים, דינ

 נוה ההיכל, תשע"ו    ]לא, יד[בבית אבינו( 

פניני אור החיים,  ג[כ ,לא] וידבק אתו בהר הגלעד()מדוע לא זכה יעקב לקפיצת הדרך בברחו מפני לבן? 

 , תשע"חאור החייםפניני [ יכתו לחרןלענין קפיצת הדרך בהב]ו  תשע"ז

]גנב עולת השור ומשלם עולת שה, שואל שהתפשר עם  ?תשלומיםמזיק חפץ מבוטח, האם חייב ב

מכר לחבירו איסור דרבנן ואכלו חמשה שישבו על ספסל הנגנב, סופר סתם שלא  קידש את האזכרות, 

 תשע"ח  ההיכל, תשע"גנוה    [לא, לט])טריפה לא הבאתי(   ושברוהו[

 מעדני אשר, תשע"ז [א]לא, מך( בבית שנהזה לי עשרים ) האיסור לדור בקביעות בבית חמותו

ך( בבית שנהזה לי עשרים ) ודברים בין לבן ויעקב לאור הלכות שמיטת חובות בשמיטה וביובלדין 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו [א]לא, מ

 

 ראיית הקשת וברכתה :מענייני דיומא
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ות עשרב לצפיה

שיעורים על 

 ויצא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

נוה    "א גנחובסקי, תשע"והגר   מעדני אשר, תשע"ה    עומקא דפרשא, תשע"ה   ]ט, יג[ברכת הקשת 

  רוממות, תשע"ז    רוממות, תשע"ו    ההיכל, תשע"ד

קול יעקב,  )את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית( ]ט, יג[ברכת הקשת או ברכת כהנים בבית הכנסת 

 תשע"ז

 דברי שי"ח תשע"ז]ט, יג[  תתי בענן והיתה לאות ברית()את קשתי נ ן ראיית הקשת וברכתהיעניבשו"ת 

  רץ כצבי, תשע"ז  הקשת ומשמעותה

 

 נושא אקטואלי: 

 

אספקלריא, תשע"ח   ]רכבת בהודו ומטרו במוסקבה[בשבת ברכבת ובמטוס המופעלים ע"י גוי   נסיעה

 ()עמ' עג

אספקלריא,   ]מסירת הסימנים של רחל ללאה על חשבון יעקב אבינו[קירוב רחוקים על חשבון הבית 

 (תשע"ח )עמ' נב

]תופס לבעל חוב כשחב לאחרים, טעם האיסור, עבר ותפס, ממנה האם מותר לתפוס 'תור' עבור חברו? 

יה, במקום מניעת רווח, קניית זכות ישיבה במקום, בתחבורה חברו שליח, משלם לשליח, מיגו דזכי לנפש

עתא מש ציבורית, פקיד הנותן גם עבור חברו, עני המהפך בחררה, מקומות קבועים, התור בהלכה[

 עמיקתא, תשע"ט

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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