
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( חינם )קישורים להורדה     יתרופרשת 

 

 

 לעילוי נשמת 

 

 "ל ז  קנול ב"ר צבי שרגא פייבל הר"ר   

 מקלאמיא   ז"ל   יעקב דוד מילבאואר ר"רחתן ה 

 

 רבים  חסד  מפעלי תורה ו ו הקמת והחזקת מקומות תורה  הקים וסייע ל 

 . בארץ ישראל ובחו"ל

 "שירת דבורה" מהדורת    ה טורים השלם" "ארבע זכה לסיים את מפעל  

 היהודי.   שרוממו את לימוד ההלכה בעולם 

 הקים את מאגר שיעורי התורה "בינינו" 

 . לף שיעורי תורה א למעלה מעשרים  ב ולם  ע מקום ב כל  מ פיה  מאפשר צ ה 

 ,  מו מפעלים רבים נשמתו הוק עילוי  ל

 "מראי המקומות לפרשת השבוע"  ובהם  

   בארץ ובתפוצות   המופץ מידי שבוע לאלפי בתי אב 

 

 "בעתש  שבטכ"א  - סתלקותובמלאת עשר שנים לה
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   ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה
 

 מבית 'צוף'  - גיליונותאוסף 

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 איחוד בחידוד ה

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 למות עו

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 ם פאר מקדושי

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 גיליונות קובץ 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

  תורה והוראה

 

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

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 
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 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 יתרו גיורו ומעמדו

 סעודת משה ויתרו

 ה ? מתי ניתנה התור 

        כפיית ההר כגיגית

 גירות דמתן תורה האם כ'קטן שנולד' ? 

 מעמד הר סיני ומתן תורה 

 עשרת הדברות 

  ויכוח משה והמלאכים

 חיוב זכירת מעמד הר סיני

 חזר לתחיה 

 ברכה לבטלה  -הזכרת שם שמים לבטלה 

 זכירת השבת 

 קידוש והבדלה בשבת 

 ]האדם, בנו, עבדו, בעלי חיים, כלים[שביתה בשבת 

 שמירת השבת 

 שמירת שבת בעידן המודרני

 אב ואם כיבוד 

 לא תחמוד 

 ובחרת בחיים 

   שאר עניני הפרשה...

 יים אקטואל  יםנושא

   שמיטה -שנת השבע 

 

 יתרו גיורו ומעמדו  נושא בפרשה:

]מה שמועה שמע, האם בא קודם מתן תורה או אחריו, האם היה כהן לע"ז או משרי מדין,   חמש מחלוקות בחז"ל והקשר ביניהן

כיצד שולחה צפורה בגט או במאמר, ארץ נוכריה שהרגיש כזר בה או ארץ עובדי ע"ז, כיצד הועברו דברי יתרו למשה באגרת ע"י חץ או 

   האיחוד חידוד, תשע"ח באמצעות שליח[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_17_78.pdf


 
 

 

 ( פבאספקלריא, תשפ"א )עמ' ? מתי הגיע יתרו למדבר, ומתי הביא קרבנותיו ומתי עשו הסעודה לכבודו

   שבילי פנחס, תשע"ז'מי חכם' נוטריקון 'יתרו כהן מדין חותן משה'  -"מי חכם וישמור אלה"  

 שפת אמת, תרל"ב   ]לשארית נחלתו[שמו של יתרו מורה על ענווה 

שיעורי הרב  ]יח, א[     )וישמע יתרו(  ]'מבקש האמת' ותיקון חטאו של קין..[   . .גדול.  המעלותיו הגדולות של יתרו שבזכותן זכה לשכר כ

 רוזנבלום, תשע"ב 

 (יד, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   מילת יתרו במדבר

 עמים ירגזו, אך שמיעה לעומק שמעו    –, כולם שמעו 'טכנית'  ה]יתרו מבירא עמיקתא מפטם עגלים לעבודה זרה, אל הפסגאוזן שומעת  

 –המוסר אל עצמך, דברי רמב"ן באיגרתו  לימוד    ראל,שחיים בקרב חכמים תלין, שמע בני מוסר אביך, שמע יזן שומעת תוכחת  חסרה, או

ישכאש   למדת אם  מן הספר תחפש באשר  ישר  דבר  בו  רתקום  לקיימו, מסילת  טוב,  ספר    –ים  אשר תוכל  ושכן  הגר"י טוב  הפך  כיצד 

 תורת אביגדור, תשפ"ב -גדור מילר זצ"לי בהרב א  סלנטר לתלמידו של הגר"י זונדל מסלנט[ 

אספקלריא, תשפ"א )עמ'     (סזאספקלריא, תשפ"א )עמ'    תשפ"אמתוקים מדבש,      נחל אליהו, תשפ"א ]לב שומע[מה שמועה שמע יתרו? 

 (קטו

 מלאכת מחשבת, תשפ"א מדוע הוצרך יתרו לעשות 'קיחה' לקורבנותיו? 

 למעשה, תשפ"א ]בכל הלב, בלא תרדמת ההרגל, כמו חושים בן דן[המיוחד בהודאה של יתרו 

 מגיד דבריו ליעקב, תשע"ט )עמ' כד, כז( ממי שמע יתרו אודות מלחמת עמלק? 

 פ )עמ' יח(מגיד דבריו ליעקב, תש"מתי הגיע יתרו?  

    (טואוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -מגיד דבריו ליעקב]שכר הליכה[   מה שמועה שמע ובא

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב [  שימור התעוררות לדברים חיוביים] מה שמועה שמע ובא

משנת  ]אי אפשר ל'מואבי' להפוך ל'עמוני', גרות היא מעלת עם ישראל ו'מעלין בקודש', כקטן שנולד מחדש[  אינו החלפת לאום    -גיור  

 מהר"ל, תש"פ 

גר   הגוים    בעדתפילת  גו  מותר    האם  ]הוריו  ע"ז,    ייםלרפאות   במצרים,  עובדי  רופא  להיות  התיר  האם סיבה שהרמב"ם  ישמעאלים 

רים ומוסלמים, התועלת בתפילה הגורמת קידוש ה', היחס בין גר לאביו נחשבים עובדי ע"ז, אלו גוים סתם יינם נסך ואסור בהנאה, נוצ

 עין יצחק, תשפ"ב שאי לומר קדיש על אביו הגוי[ ם גר צדק רהגוי, הא

 ' כג( דרישה וחקירה, תשפ"א )עמ ]מלך שמחל על כבודו אין ככבודו מחול[כיצד שימש משה את יתרו הזקנים? 

משא    ]האם היה משה המלך הראשון או שאול, הבדל בין מלך בפועל, לבין מלכות העוברת בירושה[גדר דין מלכותו של משה רבנו  

 נחום, תשפ"א

 דברי שי"ח, תש"פ ]כקטן שנולד[ של גר נספר מתאריך גיורו ולא תאריך לידתו  ויום הולדת

מרדכי דוד    הרביסודות אמונה בפרשה  ]נתינת אות ואותיות, תוספת האות לשם[     ע ותורה שבעל פה"קין ויתרו, רחב ויריחו, יעל ר

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מז(-נויגרשל שליט"א

]הוקשה לו הדבר, כאב את כאבו של משה, לתת עצות יודעים כולם, נשיאה בעול של כלל ישראל, החפץ    זכותו של יתרו בנתינת עצה 

 ( כאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -נחל אליהו חיים[

 ( מא, תשע"ט  )עמ' אספקלריא    מה שמועה שמע ובא
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 ( נ , תשע"ט  )עמ'אספקלריא   וקא מקריעת ים סוף ומלחמת עמלקותעורר יתרו להתגייר דמדוע ה

 ( קיט, תשע"ט  )עמ' אספקלריא  שמותיו של יתרו

 דרישה וחקירה, תשפ"ב      ]האם התגייר ביום הכיפורים[   מתי התגייר יתרו?

 (קאשע"ט  )עמ' , תאספקלריא  מצרים  ברכת יתרו על ניסי 

   דברי אמת, תשע"ח ]יח, א[    )וישמע יתרו(לשמוע ולהסיק מסקנות 

 היא שיחתי, תש"פ לשלם את מחיר האמת    

  -  נחל אליהו  ]יח, א[     )וישמע יתרו(]מה שמועה שמע ובא, בלא שימת לב מפסידים גם דברים ברורים[     ראיית הניסים רק ע"י הלב 

 (טישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  גיליונותאוסף 

לגרי הצדק   רוחני  כוח  ובכך הביא  בתורה,  פרשה  ]הוסיף[  יתר  לגרים,  ראשון  יתרו(יתרו  א[     )וישמע  הגר"ח  ]יח,  חומש  שיעור 

 מערכי תורה, תשפ"א   פיינשטיין, תשע"ח

וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר  )  עם ישראל בגדלותן?איך קיבלו את יתרו כשבא להתגייר הרי אין מקבלין גרים כש

עמו ולישראל  א[  (  עשה אלהים למשה  )עמ' כה    ו" מעדני אשר, תשע      מעדני אשר, תשע"ג ]יח,  וחקירה,      (אספקלריא, תשע"ח  דרישה 

 תשפ"א )עמ' כב( 

 במשנת הפרשה, תשע"ו לעתיד לבוא מדוע אנטונינוס יעמוד בראש הגרים ולא יתרו? 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט    ו" מלאכת מחשבת, תשע   [ יח, ו] האם יתרו שלח למשה דבריו ע"י שליח או בכתב? 

 ד " אשכול יוסף, תשע    [ יח, ג]  )שם האחד גרשם(ו אודות בנו  שבועת משה ליתר

 ה "במשנת הפרשה, תשע   [ יח, ט]   ברש"י(-)ויחד יתרולא לבזות גר בעברו  

 ה "א גליציאנער שטיקל תורה, תשעיח, ט[  ]  גוי שמל האם צריך מילה שוב כשיתגייר

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' ה(    (לגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   למול האם מותר לגיירו ללא "ברית מילה"גוי שסכנה לו 

מלך וכהן מצד הקדושה ומצד  ] יתרו זכה להוסיף פרשה בתורה להשלים בכך רע"ה פרשיות התורה המבטלות את הרעה בעולם

 שבילי פנחס, תש"פ [ השני, משה ואהרן מלך וכהן, ביטול כוכב ששמו 'רעה'

 ו " מחמדי התורה, תשעיח, ט[  ] ?היאך מל יתרו עצמו הרי היתה סכנה בהעדר רוח דרומית

ויאמר יתרו ברוך  ה ' אשר  )  ]כנ"ל לגבי ברכת הגומל...[הרי לא ראה את מקום הניסים?    בירך יתרו על הניסים שהיה במצריםאיך  

 מעדני אשר, תשע"ט   מעדני אשר, תשע"ג ]יח, י[  (הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה

יהודה החסיד, שמותיו הרבים של משה המגרש, של ]שמם המשותף של משה ויתרו, חבר, צוואת רבי  נישואי ציפורה למשה וגירושיה  

   נר לשולחן השבת, תש"פ  ציפורה המתגרשת, ושל יתרו אבי המתגרשת[

דרישה וחקירה,    יו בשיעבוד מצרים[]שבט לוי לא היו בשיעבוד מצרים, האם הנשים ה  ?מדוע גרש משה את אשתו והחזירה למדין

 תש"פ  

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  יא[-]יח, י )ויאמר יתרו ברוך ה'( ]והיכן היא מסתיימת[מה משמעות הברכה שבירך יתרו? 

  (קמדתש"פ )עמ'  , אספקלריא  ויחד יתרו

   (מהתש"פ )עמ'   ,אספקלריא  ליתרו ממלחמת עמלק? איזו התפעלות מיוחדת היתה
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יתרו   של  בהודאה  הקטנים  -המיוחד  הפרטים  על  הרחבה   הודאה  וכו',  הוציאנו  אילו  ופרט,  פרט  בכל  בהגדה  מאריכים  ]מדוע 

  (סדתש"פ )עמ'  ,אספקלריאת הטוב[  בפרטים קטנים מחיה את רגש הכר

ביום השנה לקרות הנס, בליל חג הפסח    ,]האדםיתרו   -ברכת הודאה על הניסים צאצאיו, אחר, ברכת הרואה במקום שקרה הנס, 

דה, תשע"ח )עמ'  מקרא הע   ובליל פורים, ברכת הרואה בנר חנוכה, אין מברכים תוך שלושים יום, מדוע בחנוכה מברכים בכל ערב מחדש[

 שעז(

 דרישה וחקירה, תש"פ )יא תירוצים(   תשפ"ב   צבא הלוי, תש"פ ]מילה כדין גר או כדין בני קטורה[מילת יתרו במדבר 

נכרי  יתרו    -דין הגר לפני הבאת קרבן הגר   לפני הבאת קורבנותיו, איסור לבוא בקהל,  האם  לגר  ]מחוסר כפרה, אכילה בקדשים 

 ( פבשמקרא העדה, תשע"ח )עמ'   מותר באכילת קודשים, האם אסור נכרי בבת ישראל או רק היא אסורה בו, אכילת תרומה[

 

 סעודת משה ויתרו  נושא בפרשה:

 

מעדני  ]יח, יב[  (  ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים)  האם יש איסור לכהן גדול לאכול בסעודת מצוה?

 תשע"ז    אשר, תשע"ג

כיבד את אהרן, גלגל החוזר, אורח ובעל  אהרן כיבד את שמה, משה כיבד את יתרו, יתרו  זימון,  ]  בסעודת יתרו משה ואהרן, מי זימן?

,  מים זכים   הבית, גדול, בעל הסעודה הוא מי שהביא את הפת או מי שהביא את הבשר והדגים, חתן ביו חתונתו, נימול ביום ברית המילה[

 תשפ"ב      תש"פ

   (במאספקלריא, תשפ"א )עמ'  )וישק לו( ]יח, ז[שק בבית הכנסת  האיסור לנ

 אוסף גיליונות, תשע"ט  )עמ' נא(  -המחכימההפרשה  סעודת תלמידי חכמים

 מגיד דבריו ליעקב, תשע"ט )עמ' ל(]יח, יב[ ( ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם)האם יתרו אכל 'מן' בסעודתו עם משה? 

)ויבא אהרן וכל זקני ישראל, ברש"י ומשה היכן הלך( ]יח, יב[    ]שכבודו אינו מחול[כיצד שימש משה את יתרו והזקנים, הרי היה מלך?  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יא( -בצילו של היכל לו תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קד(

 נועם אליעזר, תשע"ט האם סעודת יתרו היתה ביום הכיפורים? 

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב מעלת וחסרון ה'יחוס' 

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב כל אחד הוא בן יחיד 

ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה  )   ? האם משה ואהרן ערכוה לכבוד יתרו, או יתרו לכבוד ישראל  -יתרו    תסעוד

 פקודיך דרשתי, תשע"ט     שלמים מציון, תשע"ז ]יח, יב[ ( לפני האלוקים

 

 ?  מתי ניתנה התורה  נושא בפרשה:

 

      )הנ  'מע( ח" ע תש ,רמי   תישיב תגיליונו  ףאוס   )במ 'מע( ח" עתש   ןסיו , )זט) ר האוצ ן ירחו זמן מתן תורתנו   -חג השבועות 
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   ד " ע תש ,ךבר  ערז  ג"ע תש  ,ךבר עזר   ]הוספת יום ע"י משה[תאריך חג השבועות 

   ז" ע תש ,יכצב  ץר ]מעמד הר סיני נצחי לדורות[ חג השבועות "יום" או "זמן" מתן תורתנו 

   )זי 'מע( ח" עתש  ,ת שבועו - הההלכ  תבנתיבו   ]ה'פני מנחם' זצ"ל[יום טוב שני של גלויות בחג השבועות 

  ]משה רבינו סיבב שתינתן התורה לישראל בשבת כדי שיקבלו ד' חלקי התורה פשט רמז דרש סוד[   "יום אחד הוסיף משה מדעתו"

   ח" ע תש ,ספנח יביל ש

 תשפ"א   מלאכת מחשבת, תש"פאם לא הוסיף משה יום מדעתו מהו 'היו נכונים לשלושת ימים'? 

 )טנ  'מע( ח" ע תש ,א ספקלריא "יום אחד הוסיף משה מדעתו"

 משנת מהר"ל, תש"פ  לגמרי מחומרו של מצרים המתין ג' חדשים לקבלת התורה שיתרחק -בחודש השלישי 

ויזבחו זבחים( ]כד, ד  )ויבןמתי בנה משה את המזבח מתי חנכו ואיזה קרבן הקריב עליו?   האיחוד בחידוד,  ה[  -מזבח... ויעלו עולות 

 תשע"ה 

ת' ]רש"י חזקוני ומכילתא: ד' סיון. רמב"ן ראב"ע ספורנו ו)ויזרוק על העם, ברש"י( ]כד, ח[   ה זריקת הדם שהיה באגנות?  תמתי הי

    גיליון תורת רבותינו, תש"פ יונתן: ז' סיון. ביאור שני חלקי מתן תורה ומהותם, ההבדל בין 'נעשה' לבין 'נעשה ונשמע'[

 

 כפיית ההר כגיגית  נושא בפרשה:

 

מכירה או קניה באונס, כפוהו לקדש, לגרש, מסירת מודעא, אמירת רוצה אני, גט מעושה מחמת ]  כפיית ההר כגיגית לקבלת התורה

 נועם אליעזר, תשע"ח  ממון[

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סז( כו תירוצים ]מודעא רבה לאורייתא, טענת אונס, אונס מיתה גמר ומקני[כפיית הר כגיגית 

  בתוך ליבו עושה מרצון, אם כן מדוע יש כי    ישראל למצוה,    יתהרי הקדימו נעשה לנשמע. כפי]  ?מדוע היה צריך כפייה לקבלת התורה

הכפייה שלא רצו לקבל את התורה, כל כך התעלו וראו בחוש   כוונתאין    ., והרי בלבם נתרצו לקבל את התורה 'לאורייתאמודעא  '  טענת

 בינת החכמה על משך החכמה, תש"פ  [קבלה מרצון של התחייבותו מראה כבוד ה', ואין ז

]כפיית הר כגיגית, התחייבות על דבר שאינו קצוב, תליוהו וזבין, תליוהו ויהיב, במחזיר חובו בשביעית, התחייבות  התחייבות באונס  

 ( יטקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -ביב לשלחןמס באונס מיתה, כפיית גט, הפחדה לפי סיפור בחלום, כפייה במצוות[

 נועם אליעזר, תש"פ  [אונס ורצון, גט בכפיה, בעל הנותן גט לשחררו מבית הסוהר]טענת 'מודעה' במתן תורה 

 נפלאות שמשון, תשע"ז ]גר, עבד משוחרר, כהן[ כפיית הר כגיגית, ומעמדם של ישראל 

 ו " מדי שבת בשבתו, תשע יט, יז[  ]  ]כפיית הר כגיגית[  השכל וציווי התורהציווי 

  (ח 'מע) ח"עתש  ,ל"רמה תשנמ ]בשביל מעלת התורה, שלא יוכל לשלחם כל ימיהם[כפית ההר כגיגית 

 נועם אליעזר, תשע"ט     אורות הגבעה, תשע"ג   ישיבת מיר, תשע"ז ]ישוב קושיית המשנה למלך[ מודעא רבה לאורייתא 

  ת בנתיבו       (ו כ  'מע)  ח" ע תש ,תשבועו   -  הההלכ  תבנתיבו      מעדני אשר, תשע"ג    אמרי עזר, הרב בלוי, תשע"זנעשה ונשמע או כפיה?   

         (ורט  'מע) ח" ע תש ,ת שבועו - הההלכ 

 משנת מהר"ל, תש"פ  הוראה שישראל נבראו כדי לקיים המצוות - דמת נעשה לנשמעהק
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 משנת מהר"ל, תש"פ '?  הצורך בכפיית ההר עליהם כגיגית אחר שאמרו 'נעשה ונשמעמהו 

מעדני     ]אין כופין על המצוות בשבת[   מעדני אשר, תשע"ג    מחמדי התורה, תשע"ו  ]איסור בונה[  כיצד כפה הקב"ה הר כגיגית בשבת?  

 אשר, תשע"ג 

  (טצ  'מע) ח" עתש  ,אספקלריא כפייה 'כגיגית שמטילין בה שכר'

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' טו(  - [דיסקיןר"א הג ] נחל אליהו כפיית הר כגיגית גילוי הרצון הפנימי

 

 גירות דמתן תורה האם כ'קטן שנולד' ?   ושא בפרשה:נ

 

 שפת אמת, תרל"א  ]כ, א[ )אנכי ה'( ]כקטן שנולד[ התחדשות הבריאה והתגלות אלוקות במתן תורה

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א   בארה של תורה, תשע"ז  תורה והוראה, תשע"ח   במעמד הר סיני גר שנתגייר כקטן שנולד 

הגרים קודם מתן תורה כבר היו בני  ]גר שנתגייר מדעתו, כפיית הר כגיגית,     גר שנתגייר כקטן שנולד    -  גירות ישראל במתן תורה

 ( פומקרא העדה, תשע"ח )עמ' ש   ישראל, וחסרה להם קדושת ישראל[ 

]גירות בכפיה, מתים שהחיה יחזקאל מבני אפרים שיצאו קודם הזמן ולא היו בכפיית הר כגיגית בשעת מתן תורה, גירות במתן תורה  

 צבא הלוי, תשפ"א   מתי נתגייר יתרו וצאצאיו[

 תשע"ט  בינת החכמה על משך החכמה, ]איך ציוה ה' שישובו לאהליהם, הרי נאסרו בקרובות ובנדה[ גר שנתגייר כקטן שנולד 

 ( נגתש"פ )עמ'   , אספקלריא  אספקלריא, תשע"ט )עמ' יג(   תורה והוראה, תשע"וגר שנתגייר כקטן שנולד  

 כאיל תערוג, תשע"ו   ]וגר שנתגייר כקטן שנולד[ל קונטרס בענין גירות וגר קטן במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"

 

 ומתן תורה   מעמד הר סיני  נושא בפרשה:

 

 מעמד הרב סיני 

 

]זכויות משה בעברו, רחמים על אחיו על הצאן, טבע מידת הרחמים בנפש 'זכה' וזיכה את הרבים    -מעלת משה רבנו מזכה הרבים  

לטוב  ההשפעה  כח  קודמות,  לזכויות  סימן  הרבים  זיכוי  בכוונה,  שלא  הרבים  זיכוי  רבים,  לזיכוי  זכויות  הן  הטובות  המידות  האדם, 

 דרכי החיזוק, תש"פ ולמוטב, גידול אליפז אצל יעקב[ 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' יח( ]בימי המדבר האם רווחו מחלוקות ובין מי למי[ האחדות קודם מתן תורה  -ויחן 

 עינינו גל, תשפ"ב  ]דרכיה דרכי נועם[כשיסתלקו הערב רב יגמרו המחלוקות  –ויחן 
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ההבדל בין בדידותה של מרים בשמירה על תיבת משה לבין  ]  מעמד מתן תורה האחות הגדולה המתייצבת מרחוק וצופה באחיה 

ב והמחנכים,  ההורים  תפקיד  לעולם',  יאמינו  בך  'וגם  סיני  הר  בלעדיתמעמד  היא  הזכות  לעיתים  הצמיחה,  בקשיי  בדמעות  אז  [  עידוד 

  (מטאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -נדברו

 יאיר נזרו, תשפ"א ומה כללה, במרה נצטוו הלכות שבת כדי שיתקדשו קודם מתן תורה[    ]מתי היתהכניסת ישראל לברית 

 מעדני אשר, תשפ"א מדוע נרפאו כל המומין בשעת מתן תורה? 

פה   שבעל  תורה  על  ישראל  עם  ברית  וכריתת  לגברים  ואמירה,  דיבור  בדברו,  אבות  פה]מגן  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה   [ לנשים, 

 חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א 

'מבעה' זה אדם, היהודי הליברלי והיזקו, ובו תדבק  ה'מבקש הנצחי'    הידבק בתלמיד חכמים, מי הוא    –]רצוננו לראות את מלכנו, 

 הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א -תורת אביגדור   אדם, ישמח לב מבקשי ה'[

בעל הטורים, שנתלש ההר ממקומו ונעשה כהר על גבי הר, הר המוריה על הר סיני, הקב"ה כפה דברי  ]ביאור  ויתיצבו בתחתית ההר  

עליהם את הר המוריה, בית המקדש נקבע בהר המוריה ולא בהר סיני בגלל גודל מסירות הנפש, מסירות הנפש של עקידת יצחק, הר סיני  

 קב ונקי, תשפ"א  שבילי פנחס, תשפ"א  ידת הענווה עם גאוה דקדושה[רומז על ענווה, והר המוריה על ויגבה ליבו בדרכי ה', שילוב מ

 נועם אליעזר, תש"פ  יבור הגורל החלוקת הארץ, פי האתון, שירת בעלי החיים[]הארץ היתה מוציאה קול, ד סיניאיסור עליה להר 

 משנתה של תורה, תש"פ אשר בחר בנו מכל האומות   -ברכה על מעמד הר סיני 

, לו היו אומות העלום  באמירת 'נעשה ונשמע'?  הקב"ה בחר בנו או אנחנו בחרנו בו]"אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' ט(  הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א מסכימים לקבל את התורה[

, ההבדל המהותי בין לקבל את התורה ותוכן תשובתם לו  ת העולםה מאומוביאור בקשת הקב"]  הותה הפנימית של קבלת התורהמ

אוסף [  כהן שליט"אהגר"ד  שיחת  ]    [שבע מצוות בני נח לתרי"ג מצוות שקבלו ישראל, הרז של הקדמת נעשה לנשמע, הקבלה במתן תורה

 גיליונות, תשע"ט )עמ' י( 

]החלפת בגדים, הכנה, היציאה לקרת השכינה, הכנה לשבת, תוספת שבת מזרזת את    בין הכנה לקבלת התורה להכנה לקבלת שבת

 אוסף גיליונות, תשע"ט  )עמ' מו( -תוספת שבת הגאולה[

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ח( -פניני זאת ליעקב ]במתן תורה ובכל יום[  הר סיני בית המדרש לתורה - אתה נגלית בענן כבודך

עומקא    ]רצוננו לראות את מלכנו, והודעתם לבניך, מצות זכירת מעמד הר סיני כל החיים, עשרת הדברות וקריאת שמע[מעמד הר סיני  

 דפרשה, תשע"ב 

 ט( כאספקלריא, תשפ"א )עמ'  הבריאה כולה לעזר ליראת שמים  -קולות וברקים 

הר סיני וכל  ]אילו קרבנו לפני הר סיני דיינו, רצוננו לראות את מלכנו, רמב"ם באגרת תימן שכל מי שעמדו רגליו על  מעמד הר סיני  

 קובץ גיליונות, תש"פ -שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א צאצאיו יאמינו לעולם בתורת משה[

 (פחמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ש אמונה בנבואת משה רבנו לעולם

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  ?מה נתחדש באמונה בנבואת משה במעמד הר סיני

עד לשמה  שלא  לשמה  תורה  ויראה  מאהבה  על  התורה[  יפה  ובחכמי  בה'  אמונה  עבדו,  ובמשה  בה'  תלהט,  ]ויאמינו  גחלים  נפשו 

 תשפ"א

בם   מבחירה  לישראל  ניתנה  או  העולם  לאומות  קודם  הוצעה  תורתו[  התורה  את  לנו  ונתן  בנו...  בחר  כהן  ]אשר  קובץ    -הגר"ד 

 , תשע"ח )עמ' יא( גיליונות
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 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ -ברוך שאמר ]הצעת התורה לאומות העולם[שאלה רטורית 

 וסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לב( א - [רבי מרדכי דוד נויגרשל שליט"א] יסודות אמונהנבואה המונית בדרגה גבוהה  -מעמד הר סיני  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' נד( -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א דרגת האמונה על ים סוף ודרגת האמונה בהר סיני

יום, בת קול השייכת למעמד הר סיני, כאילו היום    לזכור את ההליכה למתן תורה  -זכירת יציאת מצרים   ]מעמד הר סיני שבכל 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד(  -שפירא זצ"ל ר"מבמשנתו של הג חישבתי דרכיניתנו, גלות וגאולה, התיישנות וחידוש[ 

 ( מאשפ"א )עמ' אספקלריא, ת שבת זכר למעשה בראשית ויציאת מצרים

שיעורי  ]יט, א[     )באו מדבר סיני(  ]הלא ה' סובב על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלה..?[ ..'  .באור הברכה 'אשר בחר בנו מכל העמים

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(    תשע"ג ,הרב רוזנבלום 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו      קהילת בני תורה, תשע"דאי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא  

 שבילי פנחס, תשע"ה  ['מה אנוש כי תזכרנו' משיגים את 'מה אדיר שמך בכל הארץ' ]לפיההכנה למתן תורה 

 מעדני אשר, תשע"ז   ]מעמד גדול, חשש חילול שבת[כיצד ניתנה התורה בשבת?   

 מעדני אשר, תשע"ג מדוע צריך היה לכפות הר כגיגית, הרי אמרו "נעשה ונשמע"?  

   (קטזתש"פ )עמ'  ,אספקלריא   תובנות חינוכיות מההקדמות למתן תורה

מזבח[     גדלות האדם לבנית  ברזל  עליהם  שהונף  אבנים  פסול  תגנוב,  לא  תרצח  לא  ומאידך  הראשון,  במדרגת אדם  ישראל,  שם  ]ויחן 

  (סחתש"פ )עמ'  ,אספקלריא

   (טותש"פ )עמ'  ,אספקלריא   'ביום הזה באו מדבר סיני'

   (קנגתש"פ )עמ'  ,אספקלריא  "רואים את הנשמע ושומעים את הנראה" -מעמד נתינת התורה 

 מלאכת מחשבת, תש"פ 'רואים את הקולות' במתן תורה 

 

 מתן תורה 

 

עבודת ה' ב''מוחין דגדלות''  , מדוע נאמר ''אשר הוצאתיך מארץ מצרים'' ולא ''אשר בראתי שמים וארץ'']הבריאה בידי מקבלי התורה 

מדוע חשב ,  מדוע התנגדו המלאכים למסירת התורה לישראל,  מדוע נאמר ''החודש הזה לכם ראש חדשים,  עבודת ה' ב''מוחין דקטנות''ו

מדוע וכיצד הוסיף  ,  כנאי( שהלכה כמותו בניגוד לדעת החולקים, וכיצד דווקא משם נראה לפסוק כחכמי ישראלר' אליעזר )בתנורו של ע

מדוע קבר יעקב את  ,  מדוע עוסקים במתיבתא דרקיעא בדיני נגעים,  היכן מקומה של הנפש לאחר פטירת האדם,  משה יום אחד מדעתו

 עמל משה, תשס"א [ הלא מיום שחרב בית המקדש אין שחוק מלפניומדוע חייך הקב"ה כשנצחוהו בניו, ו , רחל על אם הדרך

העננים שמשמו כמחיצות[חזרת ישראל לאחוריהן כששמעו את עשרת הדברות   לתחום בשבת, האם  אליעזר,    ]יציאה מחוץ  נועם 

 תש"פ 

]האם משה ואהרן שמשו כלויים בהוראת שעה, שירה בפה ונגינה במצלתיים, ממה פורש  עד איזה גיל? )משה ידבר(    -שיר הלויים  

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' כ( לוי בגיל חמישים[

 שבילי פנחס, תשע"ט  בכל יום מגלה הקב"ה חלקים חדשים בתורה, לניצוצי הנשמות המתחדשים לישראל בכל יום
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ועד אנשי כנסת הגדולה ערב[     ההדרכה האישית, ממשה  עד  לבדו מבוקר  העם  עם  ישב  אמונהיסוד ]הסיבה מדוע משה  רב  ה   -ות 

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

ולילה, מורשה קהילת יעקב  האם תורה היא 'קניין' או 'מתנה'?   יומם    –]כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי על תעזובו, אם לא בריתי 

 מתוקים מדבש, תשפ"ב  מאורסה, מתנת נדוניה, ולא מתנת ירושה[

 ( נה, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   ביאור חדש -המשמח חתן זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות! 

ההבדל בין קריעת ים סוף ,  הבריאה כפופה בפני עמלי התורה,  הים והנהרות נבקעו בפני בני ישראל ובפני רבי פנחס בן יאיר]כוח התורה  

החידוש בהשגת   -כשרגלי הכהנים נגעו במי הירדן • ויאמינו בה' ובמשה עבדו    רק כשהגיעו המים עד צווארם ואילו מי הירדן נבקעו כבר 

מנהיג את ולעמליה.  שהקב"ה  לתורה  כפופה  שתהיה  התורה  וכ  הבריאה  העולם  -ח  נברא  עלמא,  שבה  וברא  באורייתא  שינוי  ,  אסתכל 

כוחם האדיר    סוד ,  חיי הבהמה הטריפה תלויים בהוראת החכם,  עיברו את החודש  אחר שבית דין, שינוי במציאות  ח התורהובכ  -הטבע  

מעשה בראשית, נמסרו    הכוחות לשלוט בכל,  מכח התורה שבעל פה  -תני הטבע  יהשלטון בא  של יעקב אבינו, משה ואהרן ואלעזר הכהן.

פה. שבעל  התורה  שנתגברה  שני,  בית  מזמן  לדורות  ועמליה",  רק  "לתורה  כפוף  בראשית  פה,    מעשה  שבעל  בתורה  הוא  העמל  ועיקר 

כי דבריהם קבעו   -"משום עיגונא"    דרכםולא הקלו כ  -"נפל למים שאין להם סוף אשתו אסורה"    כמפורש בדברי חז"ל במדרש תנחומא.

להינצל. יוכל  סוף  להם  שאין  במים  שהטובע  הבריאה,  בטבע  הקדוש    מציאות  החיים  האור  על  מופת  תורתוובכ  -סיפורי  שיעורים      [ח 

 ח בחומש ע"פ אור החיים ]עולמות[, י

 עטרת תפארת, תשפ"א   כוח התורה

והתורה   ישראל  הקב"ה  בין  הנישואין  הכלה קשר  היא  והתורה  החתן  הם  ישראל  הטבעת,  היא  והתורה  הכלה  ישראל  החתן  ]ה' 

  הקידושין הם ע"י הלוחות, קידושין ע"י שליח, בלא ראית הכלה, משה רבנו היה השליח לקידושין, מתי מותר לחתן לקדש ע"י שליח[ 

 תש"פ   האיחוד בחידוד, תשע"ח)ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצוה( ]כד, יב[  

]ניתוק מהדור הקודם, שלשלת המסירה של משה קיבל תורה  חסרון ההשפעה של תורה    -אחר מיטתם של זקני ראשי הישיבות  

 עומק דעת, תשפ"א יני[ מס

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קפו(   הנאה מתלמוד תורה

לימוד התורה בשבועות ביום או  :  ]חידושים וביאורים בעניני חג השבועות ומצוות תלמוד תורהענייני תלמוד תורה    –חג השבועות  

הבלילה ניתן  .  השבועותאם  חג  בערב  התורה  ברכת  את  מדרבנן.  להגביל  או  מדאורייתא  התורה  בחג .  ברכת  האישה  את  דנים  אם 

הלכות ודינים שנדחים  .  אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה.  חיוב לימוד העיון.  ענייני תלמוד תורה.  ההר כגיגיתיית  כפ.  השבועות

זמן  .  אמירת דבר בשם אומרו בהזכרת שאלה.  אינו לפי כבודו בצעיר המופלג בחכמהזקן ו.  תורה ומצוות שלא לשמה.  מפני כבוד התורה

לימוד . אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה.  לימוד תורה בבית. המבזה תלמידי חכמים.  תפילה לחוד וזמן תורה לחוד

הלומד בספר אם נחשב לתלמיד .  עמל התורה.  תורה בלי יראת שמים.  מצות תלמוד תורה וידיעתה.  איך זוכרים את הלימוד.  תורה בלילה

חכמתו  מברכת שחלק  .  סיני ועוקר הרים.  כל המקיים את התורה מעוני.  לימוד בחברותא.  ביטול תורה יסודו שורשו ומהותו.  של המחבר

בחול.  ליראיו מלימודו  אלף  כפול  ששכרו  בשבת  תורה  תלמודו.  לימוד  ששכח  בי  .זקן  תורה  לנשים.  שיבהתלמוד  התורה  ברכת   . נוסח 

 ספר מעשה ניסים, תשפ"א )קמב עמ'(   ]הרב נסים בן שמעון שליט"א[ [לימוד עיון קודם התפילה. קביעת עיתים לתורה

 בינת המשפט על משך חכמה, תשע"ח טבל[]גר שמל ולא דין הטבילה קודם מעמד הר סיני 

 כט תירוצים  רשה, תשע"ז )עמ' קפט(עיון הפ ]חש בכל גופו יעסוק בתורה[ תורה מתשת כוחו של אדם

 אז נדברו, תשע"ח   עמ'( 32]מאמרים בעניני מתן תורה והמסתעף[  )קונטרס "עתה באתי" 

ניתנו   ובשאר מצוות    -מצוות לאו ליהנות  ללמוד  בתלמוד תורה,  ואסור  של מצוה,  לו תקיעה  לתקוע  הנאה מחברו מותר  ]המודר 

בספרו של המדיר, שואל ספר ללמוד בו, המודר הנאה מספר של עצמו, השואל ספר מחברו פטור מחיובי שואל, אף דמשתמש בו, דאינו  

לימו דעיקר  נזר  האבני  דברי  בחושן משפט,  שימוש  להנאת  הנאה  דאיסורי  הנאה  בין  ההבדל  נא,  נהנה,  והערב  הנאה,  עם  הוא  תורה  ד 
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עיקרית[    והנאה  טפילה  הנאה  הנאה,  באיסור  מתעסק  הנאה,  באיסור  מתכוין  שאינו  דבר  הגוף,  בהנאת  במצלל"נ  הראשונים  מחלוקת 

 הגר"א עוזר, תשע"ו 

פירש רש"י: "להיות קיומם הנאה, אלא לעול על צוואריהם ניתנו". וצ"ע בעיקר דין זה, שהרי נהנה בעשיית ]  נומצוות לאו ליהנות נית

בשעת עשיית גופו נהנה  לא נאמר דין "מצוות לאו ליהנות ניתנו", כאשר  כ' דהר"ן  ,  המצוה בשכר שמקבל עליה בעולם הזה ובעולם הבא

מחלוקתם. שורש  וצ"ב  חולק,  והרשב"א  גם    המצוה,  הנאה  יש  כאשר  ניתנו"  ליהנות  לאו  "מצוות  המצוה.לאחר  דין  בעל   קיום  לדעת 

מהתורה,   מצוות  בקיום  רק  נאמרה  ניתנו"  ליהנות  לאו  ש"מצוות  ההלכה  מדרבנן המאור  מצוות  בקיום  בטעמו.ולא  וצ"ב  גם    ,  האם 

אסר נכסיו    י הנאה, האם הדבר מותר לכתחילה[.ניתן להסתמך על דין "מצוות לאו ליהנות ניתנו" ]וכגון המקדש אשה באיסורלכתחילה  

ניתנו" ]האם דין "מצוות לאו צדקה לעניעל עצמו, האם מותר לתת מהם   , שהרי במה שנהנה מהמצוה קיימא לן "מצוות לאו ליהנות 

גם   פעם אחת או  נאמר רק במצוות שקיומם  ניתנו"  ניתנה".    [.במצוות שאין שיעור לקיומן ליהנות  ליהנות  ושו של הקצות חיד"תורה 

ספר   השואל  בדין  מכיון  ללמודהחושן  אונסין  מחיוב  שפטור  הפוסקים    בו,  ומחלוקת  ניתנו".   ליהנות  לאו  "מצוות  שהרי  נהנה,  שלא 

דין שואל ספר תורה   ]ומה  זה  בנדון  בלמעשה  באונסין.  ארבעה מיניםשאל    ו[.לקרוא  חייב  כדי   מחברו, האם  נייד  מכשיר טלפון  שאל 

הדלקת   .באכילת מצהליהנות ניתנו"    שסיככוה באיסורי הנאה • "מצוות לאו  בסוכהישיבה    , האם חייב באונסין.לאסוף מנין להתקשר  

 קפד  , עולמות  בשמן שריפה ]בדבר ההצעה שאת התרומה שמפרישים בבתי חרושת של שמן זית יחלקו להדליק נר חנוכה[  נרות חנוכה

ישיבת מיר,    ללא לימוד התורה כמיתה חשובין, כל אחד נתבע להרגיש שהתורה היא חייו[]חיי בעלי החכמה  חיים לאדם    -לימוד תורה  

 תשפ"א

 אז נדברו   עמ'[ 38]קונטרס "עמא פזיזא" 

 ישיבת מיר, תשע"ו   עמ'( 36)מתן תורה במשנתם של ראשי ישיבת מיר 

   (גכ  'מע) ח" עתש  ,תגליונו   ץקוב - א" טשלי  ן איכנשטיי י" ר הג בעריבות של חידושי התורהמתן תורה המתחדש בכל שנה 

 שפת אמת, תרנ"ג )עמ' ח( בירור ותיקון הניצוצות על ידי עסק התורה

 שפת אמת, תרנ"ג )עמ' יד(  התחדשות עשרת מאמרות על ידי התורה ומצוותיה

 זרע ברך, תשע"ד האם קדשו בני ישראל בליל שבת מתן תורה? 

או ברכת התורה   דאורייתא,  תחילה[  ]מצווה  בתורה  ברכו  שלא  ברך,  אם  ספק  המצוות,  ברכת  או  השבח  ברכת  חכמים,  תורה    תקנת 

 והוראה, תשע"ט 

להאמין]גדרי  מצוות האמונה   האמונה:  ומשקל החכמ  ,ללא חקירה שכלית  מצות  ההגיון  יסודות האמונה במאזני  בירור  לדעת  ה, או 

אחריה הבאים  הדורות  לבין  התורה  מקבלי  דור  בין  האמונה  מצות  חיוב  בגדר  הבדל  יש  ]שהיה ממגורשי ם,  האם  יעב"ץ  החסיד  עדות 

באמונת עמדו  הארץ  עמי  ואילו  דתם,  המירו  החכמים  דווקא  וזעם,  עברה  ביום  כי  הרמב"םם,  ספרד[  'ידיעה    דברי  בשאלת  והראב"ד 

רבי אלחנן וסרמן ן, דברי  רפואה לאדם שפג לבו מלהאמי  דברי ה'בית הלוי'ה,  הגדרת הגרי"ז והגר"ח מבריסק, מהי מצות האמונה,  ובחיר

 עולמות, נו    )אנכי ה' אלוקיך( ה[האם ביטול תורה הוא חסרון בקיום מצות האמונ[, ]כיצד שייך לצוות להאמין, על האמונה

אספקלריא,  [   ]שמיעת קריאת התורה, ע"י שליח, בעמידה, בתנועה, לאחוז בעץ החיים    תן תורהמדינים בקריאת התורה הנלמדים מ

 (תשע"ח )עמ' נא

 עשר עטרות, תש"פ  ]משה קיבל תורה מסיני[שינויי מסורת בספרי תורה תימניים 

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ   (נטקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -הפרשה המחכימהתנועה בזמן הלימוד 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יז(-שואלין ודורשין כהנים וגוי קדוש[]ממלכת רוממות לומדי התורה 

   (נגתש"פ )עמ'   , אספקלריא   ?גייר כקטן שנולד"תהאם היה לישראל בשעת מתן תורה דין "גר שנ

  (פהתש"פ )עמ'  , אספקלריא]שישים ריבוא בנ"י שעמדו במעמד הר סיני[  יש שישים ריבוא אותיות לתורה 
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ו' אחד, עלות ספר  -אותיות, אך יש אותיות מורכבות כאות א' המורכבת משני יודין ו  360,000  -]יש כ   יש שישים ריבוא אותיות לתורה

 ואני בחסדך בטחתי, תש"פ  אג', עלות בקבוק למחיזור, ספר תורה מבקבוקים[ 33 -₪ לחלק לאותיות יוצא כ 120,000תורה 

 אריה שאג, תשפ"א והייתם לי סגולה מכל העמים  -בשביל ישראל שיעסקו בתורה 

 שע'ר חומש, תשפ"א א ישיבי ]ההכרה בערכה של התורה שבכוחה לרומם את האדם[חיבה יתירה נודעת להם  -אלמלי ההוא יומא 

להיות אדם[קדמה לתורה  ]דרך ארץ?  האם ההנהגה במידות הטובות כלולה במצוות התורה והלכת בדרכיו,  תש"פ    ,אספקלריא   , 

  (נח)עמ' 

 

 עשרת הדברות   נושא בפרשה:

 

 טעמא דאורייתא, תשפ"א   תרי''ג המצוות כלולים ורמוזים בעשרת הדברות

הדברות   בעשרת  לך'  יהיה  'לא  בדיבור  כלולות  מצוות  דעת כמה  מהקב"ה,  ושתיים  ממשה  מצוות  תרי"א  משה,  לנו  ציוה  ]תורה 

שהשיגו   רמב"ם  דעת  ורמב"ם,  יחידרמב"ן  אחד  אלוה  שיש  האדם   ומיוחד,  במושכל  שישיג  מה  לאחר,  לעבוד  שלא  במשוכל  והשיגו 

התיבות והפסוקים, לכן באמת    ה שכתב רמב"ם שיש ארבעה לאוין, הוא רק למשה, ששמעמ  ביא שמסר לו הקבלה,וה לובמושכל, הוא ש

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  [ולא יהיה לך כימצוות, א  שתיו רק מה' קבל

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' כח(  פיוט לעונג שבת לפי עשרת הדברות

 תורת הביטחון, תשפ"א   ן הרמוזים בעשרת הדברותעניני ביטחו

 תורת הביטחון, תשפ"ב איסור גניבת ממון  – לבטוח בה' שהוא זן ומפרנס

 טעמא דאורייתא, תשפ"א האם יש טעמי מצוות למצוות בני נח? 

 ( קזאספקלריא, תשפ"א )עמ'  ההבדלים בין דברות ראשונות לשניות

 נפלאות שמשון, תשע"ה הקשר בין כל אחת מחמש דברות ראשונות לזו שכנגדה בחמש השניות  

 כלי יקר, תש"פ  ]זכור ושמור, לישראל ולאומות[ביאור השוני בעשרת הדברות 

גבי ארון -האם מותר לקבוע אותן על,  מותר וראוי לעמוד בקריאת עשרת הדיברות  ]האם יש, האםרת הדברות  מעמדן המיוחד של עש

 פרי ביכורים, תשע"ח    פניני אי"ש, תשע"ח    תורה והוראה, תשע"ז [מר אותן מידי יוםוהאם ל, הקודש

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   קריאת עשרת הדברות בשבועות בטעם העליון

 צבא הלוי, תשפ"א   כיצד היו כתובים עשרת הדברות על הלוחות

 ( כו, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   עמידה בעת קריאת התורה, ועמידה ל'עשרת הדברות' וכדומה

 עשר עטרות, תשע"ט ]מתי, עשרת הדברות דפרשת יתרו או דאתחנן[  עשרת הדברות בכל יוםאמירת 

אוסף גיליונות, תש"פ  -עינינו גל  ]הצמדת הלוחות זה לזה הן הלוח השלישי[  מצוות בין אדם לחברו בין אדם למקום ובין אדם לעצמו

   (לה)עמ' 

 באר הפרשה, תש"פ )עמ' ו(סיום עשרת הדברות בבין אדם לחברו כי זה עיקר התורה   -וכל אשר לרעך  
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 ויכוח משה והמלאכים  נושא בפרשה:

 

אשכול יוסף,     ?מדוע לא סירב משה רבינו לעלות למרום ולקבל את התורה כמו שסירב להתרות בפרעה בעד הצלת כלל ישראל 

 תשע"ו 
 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ח -ברוך שאמרלנצח את המלאכים 

   ח" עתש , ראש  יעדנמשעלה לשמים, ולא הורדה משם ע"י מלאך? מדוע ניתנה תורה ע"י משה  

 ( כהקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -און יעקבג ]ויכוח משה והמלאכים[ אחוז בכסא כבודי

]מאחר והמלאכים התווכחו עם משה שלא תינתן התורה לבשר ודם, והיה ירא שמא ישרפוהו בהבל  ויכוח משה רבינו עם המלאכים  

 ו אשכול יוסף, תשע" שבפיהם, למה כשהודו לו נעשו לו כאוהבים ונתנו לו מתנות, הלא די בכך שנטל את התורה[ 

 ו' תירוצים אשכול יוסף, תשפ"במגנא ומצלא?  מדוע חשש משה מן המלאכים הרי תורה 

 אשכול יוסף, תשע"ו כשמשה רב עם המלאכים ובסוף נתנו לו את התורה, מדוע גם נתנו לו מתנות? 

 נאה דורש, תשפ"א     (קלותש"פ )עמ'  , אספקלריא  ]המאבק בין משה למלאכים[ 'הגישה' לקבלת התורה

המלאכים?   עם  הגומל אחר שניצל מהמאבק  ברך  רבנו  שיהאם משה  ירא  שיצא מקדש ]היה  גדול  כהן  פיהם,  בהבל  אותו  שרפו 

הקדשים ביום כיפור, אברהם אבינו שניצל מכבשן האש, יצחק שניצל מן העקידה, מסר עצמו על קידוש ה' וניצל, מתי ברכו הבני ישראל  

ות' בברכת הגומל, ברכת הגומל בצאתם ממצרים מבית עבדים, לצאת ברכת הגומל כשעונה אמן על ברכת חברו, מדין שונע כעונה, 'ערב

יכול להכניס עצמו לסיכון,  'ערבות' בברכת הגומל שאינו  ולהוציא את חברו, המיוחד בדין  יכול לברך בתנאי  ספק למי קרה הנס האם 

   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פערבות במצווה דרבנן, ערבות בברכת ההודאה[ 

 

 חיוב זכירת מעמד הר סיני   נושא בפרשה:

 

 פניני דעת, תשע"ו ההכרה ש"אין עוד מלבדו"  -מעמד הר סיני  

     אשכול יוסף, תשע"ו ]מ"ח תירוצים[     ]בסופו[דבר חוק ומשפט, תשע"ג     ]מה התועלת?[אילו קרבנו להר בסיני ולא נתן לנו את התורה  

 ממשנתה של תורה, תשע"ו     זרע ברך, תשע"ו

 ברוך שאמר, תשס"ט -שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א ]אתם ראיתם[מעלת הראיה במעמד הר סיני 

]דעת הרמב"ן בהשגות, ובביאורו על התורה, דעת הרמב"ם בסהמ"צ ובאגרת תימן, האם יש מצות עשה מצוות זכירת מעמד הר סיני  

מי שלימד בן חברו מעמד הר  ו מצוה,  ולאו ולפי מי, האם המצוה היא חד פעמית או רב פעמית, מצוה עצמית או ענף ממצוה כללית, מאיז

 מאור השבת, תשע"ח [ , החוטף מצוה מדרבנן, מדוע אין ברכה על מצוה זאתוחייב לו עשרה זהוביםסיני האם הפסיד לאביו המצוה 

   טועמיה, תשע"ב   ]דברי הרמב"ן[י צות זכירת מעמד הר סינמ

    ממשנתה של תורה, תשע"ו  ]רמב"ן סמ"ג ורמב"ם באגרת תימן[זכרון מעמד הר סיני 

   אספקלריא, תשע"ח )עמ' יז(   מנחת אשר, תשע"ח    ממשנתה של תורה, תשע"ו  התועלת הגדולה ממעמד הר סיני וזכירתו
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-רבי משה שפירא זצ"ל  במשנתו שלחישבתי דרכי     נישואין של עם ישראל  -יום חתונתו    -יום הכיפורים נתינת לוחות השניים  

   ( זאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' 

 הפרשה המחכימה, תשפ"א מעלת ההתחדשות בקבלת התורה בכל יום 

]קרבן בשבועות, מתן תורה בכל יום, החידושים המתחדשים בכל יום, יצרו של האדם גודל אצלו  מדוע אין מצוה 'זכר למתן תורה'?  

בנחת[ החינוך  אודות  לתרופה  בעלים  הגר"א  דברי  כגיגית,  הר  בכפיית  תורה  נתינת  ומתחדש,  יום  חי  בכל  התורה,  אורחות  במשפטי  ים 

 תשפ"א

]ללמד שהתורה שניתנה לישראל כוללת ענפים רבים ולא רק    מיד אחרי מתן תורה הוזהרו באביזרייהו שהם הנקיות באיסורים

    (כבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -נחל אליהו מעשה העבירה[ 

]ההבדל בין יום מתן תורה בכל שנה, לבין ימי החגים, חיוב תלמוד תורה בכל יום ואי בעי פטר נפשיה בקריאת    זכירת מעמד הר סיני 

שמע, דברי רמב"ם מי שנשאו ליבו לקיים מצוה זאת כראוי, הלכה וחיוב או מעלה שאינה מעיקר הדין, חיוב לימוד כל התורה, אין זכיה 

  אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כז(-רוטמן שליט"א גר"נ ה התבוננות בפרשיות התורה  מתן תורה להבין את יקרת התורה[כתורה, עומק יום 

 במשנת הפרשה, תשע"ו מדוע בפרשת מסעי התורה לא מזכירה את מעמד הר סיני במסגרת כל המסעות?  

ובים כדין י' זה  זכירת מעמד הר סיני ותובע מהמלמד   לו מצות  'חטףשבשל כך 'האב טוען    ,לימד את בן חברו פרשת יתרו

 מאור השבת, תשע"ח   מחברו 'חוטף מצוה'

 

 ]פרחה נשמתן במתן תורה[ חזר לתחיה  נושא בפרשה:

 

   [ ד]יט, י( אדם כי ימות באוהל)ע"א, כניסת כהנים לביתו בליל שבת[  ]רבי, כתובות קגטומאת מת במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו 

 שלמים מציון, תשע"ו 

אדם כי )  ם חופשי[ ]רבי, כתובות קג ע"א, הוצאת בני ביתו בקידוש, למתי   במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו  חיוב וקיום המצוות

 שלמים מציון, תשע"ו   [ד]יט, י  (ימות באוהל

, האם יגלה כשהיה שוגג, האם ניתן לדמות לדין שהרג את חבירו וחזר וקם לחיים, האם ההורג עבר על איסור רציחה] ת שחזר לתחיהמ

, גאולת דם ע"י הנרצח עצמו, האם חוזרת הירושה למוריש,  האם צריך לקדש אשתו  האם יש דין גואל הדםהמלבין פני חבירו ברבים,  

האם נשאר   מתן, שוב, האם יש הבדל בזמן שחלף, דינה של אשת אליהו הנביא שעלה בסערה השמימה, אישות אחר מתן תורה שפרחה נש

   אורות הגבעה, תשע"ג   [ ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל ) ביחוסי כהונה, האם נשאר בסמיכתו, הרוגי בי"ד אם צריך להורגן שוב[ 

לחיים, מי שעבר החייאה[  ? האם ישראל קדשו את נשותיהם אחר מעמד הר סיני  יוסף, תשע"ז    ]פרחה נשמתן, מי שחזר       אשכול 

 ( קפטאספקלריא, תשפ"א )עמ'      (אספקלריא, תשע"ח )עמ' סב       תשפ"א    פניני אי"ש, תשע"ח

ריך ימי מילואים וקידוש, מצוות צ]רב זירא, כהנים לעתיד לבוא אחר תחיית המתים, האם  כהן שחזר לחיים, האם נשאר בכהונתו  

לבן כהן, האם נחשב אדם אחר, האם חייב צורך לקדש אשתו מחדש[  וקדשתו  יש  ז[  בכבוד אביו, האם  ]ב,  נוה ההיכל,      )ויפח באפיו( 

 תשע"ו 

דין אדם ,  התורה  תחיה"מ בכח  ,תחיה"מאחר  קיום המצוות    ,הרשות להחיות מתים  ,תחה"מ דאליהו ואלישע]  עניני תחיית המתים

 עומקא דפרשה, תשע"ה   ]יח, כח[)ונתתם ממנו לאהרן הכהן(   [שי' הרמב"ם בתחיה"מ ,עוה"ב ותחית המתים ,שקם לתחיה
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לה"ר   סיפור  כדי  תוך  הלכה  שני ביאר  דאין  החזו"א  דעת  לה"ר,  דיבור  בכל  דת"ת  עשה  ביטול  עבירה,  עבר  או  מצוה  קיים  ]האם 

איסורים על מעשה אחד, מבטלין ת"ת למקרא מגילה, השאלה ששאלו את דוד המלך הבא על אשת איש במה מיתתו, דיבר לה"ר והפסיד  

 ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל(  גיליונותאוסף תקיעת שופר[  

 תשע"ב עמ'(  144)התורה וקבלתה במשנתם של רבותינו 

למפרע[  שבירת הלוחות במה הועילה לעם ישראל   שוגג, תחולה  או בחזקת  פנויה,  לפוטרם בחזקת  כתובה  ,  גיליונות קובץ  ]כקריעת 

 תשע"ח )עמ' יח(

 

 ברכה לבטלה  -נושא בפרשה: הזכרת שם שמים לבטלה 

 

 ג " עומקא דפרשא, תשע [ כ, ז]  )לא תשא את שם ה'(ברכה לבטלה  

]ברכה שאינה צריכה וברכה לבטלה, מדאורייתא או מדרבנן, איזה 'צורך' הופך את הברכה למותרת, אזכרת  זכרת שם שמים לבטלה  ה

 תורה והוראה, תשע"ח  תמיהה[שם שמים שלא במסגרת ברכה, אלא כהודאה או לשון 

 ( צגמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ש ]שליחות בנדר ושליחות בהקדש[ שבועה על ידי שליח

בינת החכמה על משך החכמה,  ]שבועה שלא לעבור על לאו, שבועה שנשבע לעמלקי שבא מצקלג בספר שמואל[  ה לקיים מצוה  שבוע

 תשפ"א

]מקור האיסור להזכיר שם שמים ללא כוונה, הזכרת שם ה' בלימוד ברכות, לגדול או לקטן, שיטת רמב"ם הזכרת שם שמים לבטלה  

בברכה שאינה צריכה, ספק אם ברך ברכת המזון, חומרת איסור נשיאת שם ה' לשוא, ומיקומה בעשרת הדברות, אמירת פסוקי ברכת 

עומקא דפרשה,  ד המלך בתהילים וע"י חכמים, ברכות שלא הוזכרו בתלמוד[  כהנים ע"י זר שאינו כהן, ברכה בלע"ז, חידוש ברכות ע"י דו

 תשפ"א

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א ]מצוה שכלית[ חיוב בן נח שלא לעבור על שבועה 

 אשיחה בחקיך, תש"פ ברכה שאינה צריכה והזכרת שם שמים לבטלה 

קובץ  -תורת רבותינו]החזן עובר ומנגן הקלטת עובר בכל פעם שמשעימים אותה, וגם על בזיון ה'[  קלטת שנשמע בה החזן מנגן בשם ה' 

 ( טוגיליונות, תשע"ט )עמ' 

 ( 14לקראת שבת, תשע"ו )עמ'      הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  האם במנין מאה ברכות בכל יום, נחשיב גם ברכה לבטלה?

 מעדני אשר, תשע"ט   (אספקלריא, תשע"ח )עמ' ע [ כ, ז]  לא תשא את שם ה'() ]אמירת הברכות עם שם ה'[  בר מצוההכנה ל

 תורה והוראה, תשע"ו ]כ, ז[   ]בעזרת השם[האם ראוי לכתוב בראש כל מכתב ב"ה? 

מסדר קידושין שכיבד אחר בברכת האירוסין לאחר שבירך את ברכת הגפן, האם הוציא בברכתו את החתן והכלה או שהיא  

 זילברברג שליט"א, תשע"ח  ב" מהגר  -שיעורי ליל שבת  ?טלהברכה לב

]רב ששכח לספור יום אחד, ברכה לבטלה האם אסורה מדאורייתא או מדרבנן, הדברים ספירת העומר בברכה משום 'כבוד הבריות'  

פניני חשוקי חמד, תשע"ח       קהילת בני תורה, תשע"א  -הגר"י רובין שליט"א  הנדחים מפני 'כבוד הבריות', כבוד הבריות בספירת העומר[  

 ישיבת מיר, תשע"ח     )עמ' לא(

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  נר יששכר, תשע"גאמר תפילת הדרך ורוצה לחזור, האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה?     
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]ספק חיוב פדיון[ ואמר שפודה גם את הקרוב ביותר אליו שעדיין לא נפדה ]ברירה, הכשלת ברכה דה בנו שנולד בלידת מלקחיים  פ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חלבטלה[ 

  ]ברכה לבטלה, הוצאת שם שמים לבטלה, ברך בשבת על על מאכל מוקצה[ ה מעט?  שכח ובירך שהכול על מים בתענית, האם ישת

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ה(

 "ו הגר"א גניחובסקי, תשע   מאור השבת, תשע"ה  ]ברכה לבטלה[בירך על מאכל ונזכר שהוא בתענית, וכן נזכר שלא הבדיל 

]גדר איסור ברכה שאינה צריכה, אופנים שונים של ברכה בטעות, בישול עכו"ם באולם שלא נוהגים כשיטת   טעה ובירך על מאכל בצום

 עין יצחק, תשע"חמרן בשו"ע[ 

  ]ברכה לבטלה, הוצאת שם שמים לבטלה, ברך בשבת על על מאכל מוקצה[ שכח ובירך שהכול על מים בתענית, האם ישתה מעט?  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ה(

מנחת אשר, תשע"ח      המשך  וישמע משה, תשע"ח  ]גרם ברכה שאינה צריכה[להישאל על הפרשת חלה כדי לחזור ולהפריש בברכה  

    עמ' מב(271"עיון ההלכה", תשע"ח ) -קובץ קו ההלכה      )עמ' ט(

  אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' מב(-מים זכים

]ברכה לבטלה, התרת נדר, לעבור על הנדר בדבר מצוה ולהישאל עליו, בשבת האם ברך על מאכל שקודם נדר עליו ואסרו באכילה  

הגר"א  ן למוצאי שבת, שכח שהיום תענית וברך על מאכל, התרת הנדר כשנשאר מקצת מן המאכל[  יתיר נדרו מיד לצורך השבת או ימתי

 גניחובסקי, תשע"ח 

לבטלה   האם מברכה  דרבנן,  או  דאורייתא  תישא,  לא  עובר משום  צריכה  שאינה  ברכה  ברכה  ]המברך  לברכות,  יש מטבע  דאורייתא 

לבטלה בלאו והוצאת שם שמים לבטלה בעשה, ברכה לבטלה ואזכרת שם שמים בלעז, קללה בשם או בכינוי, השומע הזכרת שם לבטלה 

 הגר"א עוזר, תשע"ה  מחברו[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  'עושה מעשה בראשית'שעשה לי נס' או לברכת ' האם לשנות מסלול טיול לברכת] הברכה שאינה צריכ

ולא יגמור דבריו, שמא לא יחיה, מדוע תקנו ברכת המצוות עובר לעשייתן ולא    ]שמא ימלךחשש הוצאת שם שמים לבטלה  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עא(     אספקלריא, תשע"ח )עמ' טו()קרבן לה'( ]א, ב[   חששו לכך[ 

]פסוקים על הזמנות, הזכרת ה' במכתב, האם יש הבדל בין שם בלע"ז   הזכרת ב"ה או פסוקים בראש מכתבים העתידים להיזרק

 תורה והוראה, תשע"ג  לבין בלשון הקודש, משמעות האות ה'[ 

 במשנת רש"י, תשע"ב  ]חולה במחלה מדבקת ששורפים כל חפציו האם יתנו לו תפילין[ איסור מחיקת ה' בגרמא

 הגר"א גניחובסקי  תשע"ד  לברך ברכה שאינה צריכה בשבת, בכדי להשלים מאה ברכות

שבת שלישית[    סעודות  סעודה  לאכול  בכדי  שניה  סעודה  להפסיק  צריכה,  שאינה  ברכה  סעודות,  לשתי  סעודה  לחלק  הגר"א    ]אין 

 גניחובסקי, תשע"ח 

]ברכה לבטלה, האם למדני חוקיך הוא 'הפסק' בשמו"ע או   'אתה חונן' במוסף ונזכר אחר בא"י האם יאמר 'למדני חוקיך'? התחיל 

ונזכר אחר בא"י ש ויבוא בר"ח  יעלה  יאמר  'תיקון', שכח  נאה להודות' או   -ל ברכת מודים, האם קודם שחוזר לרצה  ולך  'הטוב שמך 

ואיסור הוצאת שם שמים לבטלה[ גיליונות, תש-פניני הלכה מראשי החבורות בישיבת מיר  'למדני חוקיך', איסור ברכה לבטלה  "פ  אוסף 

 (מח)עמ' 
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   זכירת השבת  נושא בפרשה:

 

 ו " זרע ברך, תשע  כ, ח[ ]זכירת שבת בלימוד הלכות שבת  

    נועם אליעזר, תשע"חזכירת שבת בכל יום  

 (תכגמקרא העדה, תשע"ח )עמ'    [, עגלה ערופההזמנה לאו מילתאכל ימיו אוכל לכבוד שבת, ]זכירת שבת ביום חול  

]מצוה בו יותר מבשלוחו, לקדשו בכניסתו על כוס יין, גוי ששבת במיתה כי שבת בת זוג של עם ישראל, האומר ויכולו השבת והקידושין  

 האיחוד בחידוד, תש"פ  כחתן ביום חופתו[

 (סגאספקלריא, תשפ"א )עמ'   מלאכת מחשבת, תשפ"אאמירת 'ויכולו' אחר התפילה ביחיד 

]הכנות לשבת, הזכרת השבת כל השבוע, שיר של יום, מנהג אשכנז במועדים, זכירת השבת והשביתה השבת או האדם,     השבתזכירת  

 עומקא דפרשה, תש"פ   הזכרת 'מוצאי שבת'[

הגר"א גניחובסקי זצ"ל,    ]האם יוצאים בה או רק במקדש ומבדיל על הכוס, חיוב נשים בקידוש, שלא היו בתפילה[הזכרת שבת בתפילה  

   תשפ"א

שבת   שמירת  בהן  בתורתך     -וכתוב  כתוב  בוכן  ישראל  כנסת  מצרים,  ליציאת  או  בראשית  למעשה  זכר  השבת,  ]שבת  של  הזוג  ן 

 וידבר משה, תשפ"א  תפקידם יחד להרבות כבוד שמים[

 מעדני אשר, תשפ"איש לו בגד חדש הקטן עליו או בגד ישן לפי מידתו, מה ילבש בשבת? 

 מעדני אשר, תשפ"א כדי לא לשכוח את השבת?  -האם יש איסור להשתכר בשבת 

ן,  בי"ד כיובל, ע"י שמים, ע"י כל אחד מישראל, מדוע קידוש שבת מדאורייתא וקידוש יום טוב מדרבנ]על ידי  גדר מצוות קידוש בשבת  

האם יש תוספת שבת מדאורייתא, תלוי במי מקדש את השבת, ברכת המצוות על עשה דשביתה, דברי תוס' על התרוה שקדושת שבת  

 ( תיבמקרא העדה, תשע"ח )עמ'   קיימת כמו קדושת בכור אך יש מצוה להכריז עליה[

יא ברכת הנהנין גרידא למי שלא חייב ]האם יכול להוצפרי הגפן גם אם אינו שותה בעצמו בורא  –בברכת הנהנין להוציא  –קידוש 

 ר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב הג [בקידוש, איש שכבר יצא בתפילת ערבית

 ר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב הג  ]לשתות את הקצת שנשאר או למלא שוב[קודם ששתו ממנו  יין הקידוששפך נ

 ר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב הג נשפך יין הבדלה

אין מברכין, אף שספק ברכות להקל, ספק   לעיר שמחצה על מחצה ישרא]ב ישראל  בורא מאורי האש על אש שספק הודלקה ע"י  

 ר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב הג  [מצוה לקולא

 ר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב הג  ג' תירוצים[]ם בספק אם מדובר בבשמים של עכו"ם בורא מיני בשמי

 ר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"בהג   פן?פרי הגברכת ה בסמוך אחר הבדלה האם חייב בברכת הנהנין או נפטר בשותה קפ

]אם המקדש כבר יצא ידי חובת קידוש קודם אינו צריך לטעום, המקדש    אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעם המברך   –קידוש  

 זרע ברך, תשפ"א   בבית הכנסת[   

]וחובת הזכרת יציאת מצרים בקידוש, האם יוצאים מדאורייתא בקידוש בתפילה, איש או אשה, אף    ת ערביתבתפילליל שבת  קידוש  

באמירת שבת שלום, הפסק בסעדה לצורך קידוש היום, הזכרת קידוש היום בברכת המזון, הזכרת יציאת מצרים בקידוש ולא מוזכרת  
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להקדים ערבית לקראי שמע בליל שבת לפי דברי המג"א, שקריאת  שינוי מנהג בגר"ח  בתפילה, אמירת או אמירת 'ושמרו' קודם ערבית,  

  שמע היא תדיר ואין להקדים קידוש בתפילה שאינו תדיר, וכן מנהג דומה בערבית למוצ"ש, מדוע אין מזכירים יציאת מצרים בהבדלה[   

   צבא הלוי, תשפ"ב שיעורי

 (קסחאספקלריא, תשפ"א )עמ'  מכך למעשה מצות קידוש השבת ודין 'קידוש על היין' והמסתעף

 נועם אליעזר, תשע"ט ]נזדמן לו חפץ נאה יכינו לשבת[ זכירת יום השבת במשך כל השבוע 

וחומר מצוות לא תעשה   בו  חומר מצוות עשה  והתרו  ציצית,  בו  יודע שיש  אינו  והוא  בציצית  כלאים  לבוש  לא תעשה,  דוחה  ]עשה 

 ( תגמקרא העדה, תשע"ח )עמ'   התראה, מצוות צריכות כוונה[למלקות וקיבל 

 ק דעת, תשפ"א עומ]עומק עבודת השבת וברכת השבת[  שבת מקור הברכה 

זכירת השבת   בפה?    -מצוות  להיות  צריכה  כמהרהר, האם  שומע  או  כעונה,  שומע  בהרהור,  וקידוש  זכירה  חובת  ידי  יוצא  ]האם 

 ( תהמקרא העדה, תשע"ח )עמ' זכירת עמלק בפה שהיא זכירה המביאה לידי עשייה, אמירת 'שבת שלום'[  

]הוספת המילים: זכר ליציאת מצרים, מפסוק מפורש או מגזירה שווה, בהבדלה אין זכר   ידוש בליל שבתזכירת יציאת מצרים בק

 ( תז מקרא העדה, תשע"ח )עמ' יציאת מצרים וגם בתפילת ערבית אי זכר ליציאת מצרים ויוצאים ידי חובה[

]זכור את יום השבת    של ל"א מלכים שבארץ ישראל   בסעודת מלוה מלכה מבטלות הקליפות  ל"א שעות השבת המסתיימות

   שבילי פנחס, תשפ"ב  כ"ד דשבת ו' לפניה ואחת אחריה[ –היא מצוה 'לא' בתורה, ל"א שעות 

ְלַקְדׁשֹו.   ָזכֹורבפרשת יתרו  ]  שמור וזכור בדיבור אחד ת  ת ְלַקְדׁשֹו". מהר"ש אלקבץ  ָשמֹור" :ואתחנןבפרשת  ֶאת יֹום ַהַשבָּ ֶאת יֹום ַהַשבָּ

ד". מדוע שינה מהר"ש אלקבץ את הסדר האמור בתורה, מדוע השבת מוזכרת   ָשמֹור ְוָזכֹור" שורר בפיוט לכה דודי, בסדר הפוך בּור ֶאחָּ ְבד 

רבים בלשון  י" :בתורה  ְבֹתתַׁ "אֹות • שַׁ נאמר  בלשון - "הּוא על השבת  "אֹותבעו ,זכר ב"כתיב"    בשבת.  נקבה בלשון - "ִהיא  ד שה"קרי" 

ו,  מדוע נקבע סדר זה ומה טמון ב  ָבּה, בֹו, ָבם" :שר שינוי הלשונות ת, פבכל אחת מהתפילו משתנה מטבע הברכה האמצעית  -שלא כבחג  

יום השבת    -ר[  ליל שבת בחינת "כלה" ]שמו ,  השבתיום   לקדושת ,ליל שבת הבדל בין קדושת,  שתי הבחינות של השבת   -שבתותי  

 "צפרא טבא" בשבת לא יאמר,  ברכה וקדושה בעולם  -הזכרת השבת  ,  קידוש השבת על ידי האדם קיום הבריאה]זכור[,  בחינת "חתן"  

סדר תפילות   -זכור ושמור   א".היא מלזעוק ורפואה קרובה לבו שבת" אומר בשבת חולה בקרהמוב, שבת ט" או "שבת שלום" רק יאמר 

והשבת   -שפע הפרנסה  ,  שלעתיד לבוא ושבת  מתן תורה שבת ,בראשית שבת   בחינת,  השבת , אם אין  ,  מכח התורה  וכן מכח התורה 

 שיעורים בחומש ע"פ אור החיים ]עולמות[, יז   קמח אין תורה[

בדיבור אחד   ושמור  מסיני]זכור  למשה  נאמר  זה,  מה  בעניין  הלוחות  בין  הבדל  היה  והאם  בלוחות,  נכתב  הגמ' ,  מה  הקדימה  מדוע 

מדוע אלמלא חטאו בעגל לא היו מקבלים ישראל נביאים ]חוץ מספר יהושע[ ,  בברכות את לימוד המשנה בסיני על פני הנביאים והכתובים

 עמל משה, תש"ס[ מה הייתה טענת המלאכים שבגינה רצו להשאיר התורה בשמים, קודם החטאלשם מה נתנו למשה , וכתובים

 מעדני אשר, תשע"ז לבקש תחינות בשבת בזמן בכי התינוק בברית  

 (קכב, תשע"ט  )עמ' אספקלריא  מהות ושורש השמחה בשבת

 ו "מחמדי התורה, תשע   [כ, ח]   ]בו בה בם[טעם השינוי בתפילה לגבי מנוחת שבת 

]החלפת בגדים, הכנה, היציאה לקרת השכינה, הכנה לשבת, תוספת שבת מזרזת את    בין הכנה לקבלת התורה להכנה לקבלת שבת

 אוסף גיליונות, תשע"ט  )עמ' מו( -תוספת שבת הגאולה[

   ו" אשכול יוסף, תשע [ כ, ח]מדוע השומר שבת מוחלין לו עוונותיו 

]אמירת תחינות בזמן בכי התינוק בברית    היאך מותר לאשה לבקש בקשות בהדלקת הנרות, הלא אין שואלין בקשות בשבת?

 מעדני אשר, תשע"ב   ]כ, ח[מילה בשבת[ 
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 ה " כאיל תערוג, תשעכ, ח[  ]  עונג שבת

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' לב( עונג שבת 

 היא שיחתי, תש"פ    כ, ח[])זכור את יום השבת(  ]נשמה יתירה[עונג שבת 

 מעדני אשר, תשע"ז ות לא יכל להרוג את דוד המלך בשעת הסעודה[ו]מלאך המזמירות כתלמוד תורה  -סעודת שבת 

 לד תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קס(   המיוחד במתנה ששמה שבת

לשבת הכנה  לתפילה  ]  מצוות  קדימות  מדרבנן,  או  מדאורייתא  וטעם,  תורהמקור  תלמוד  מו'([  וביטול  )עמ'  תשע''ב  הפרשה       עיון 

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' נה

 מעינות בני יששכר, תשע"ז  ]דגים בשבת, תרדין, קוגל, חמין[מאכלי שבת 

 ה " מעדני אשר, תשע   [  כ, ט]  הרהור חול בשבת[]הרהור בשבת על מלאכות חול  

כי ששת ימים עשה ה' את )  [יש מקום לטעות הגוים ולאמונה במזלות ובים לאביבשה  ]    שיתששת ימי בראמעלת הים השקול כנגד  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב יא[ , ]כ וינח ביום השביעי( את הים ואת כל אשר בםהשמים ואת הארץ 

  (קכחתש"פ )עמ'   ,אספקלריא]מנוחה אמיתית בשבת, רוחניות[   שמור וזכור

 קב ונקי, תשפ"א שינוי סדר הבתים ב'לכה דודי'   -שמור וזכור 

 

  קידוש והבדלה בשבת  נושא בפרשה:

 

קידוש   לקידוש]דיני  קטן  קידוש,  חינוך  לפני  קטן  הכתב,  להאכיל  מתוך  'ויכלו'  אחר  ,  אמירת  שביד  כוס  על  הקידוש  ברכת  אמירת 

   אזמרה לשמך, תשפ"א, פשט בסוגיא בפסחים[ השולחן לפני הקידוש או לאחריוהנחת החלות על , המקדש

 תשפ"א     ה, תשע"והמצוות בפרשכ, ח[ ] קידוש בשבת ודיניו 

 נועם אליעזר, תשע"ח מצוות קידוש בשבת  

]קיום פרטי מצוה דרבנן הכלולה במצוה דאורייתא, סחט   קום סעודהקידוש בלא כוונה במקום סעודה וחזר וקידש אח"כ שלא במ

 נועם אליעזר, תשפ"א     ענבים בערב שבת מבעוד יום קודם תפילת ערבית וקידש עליהם, קידוש אחר קבלת שבת קודם תפילת ערבית[ 

 זרע ברך, תשפ"אמקור חיוב הבדלה 

שיעור חומש הגר"ח  ודין חובת טעימה טעימה בקידוש היום[  ]מחלוקת הרמב"ם והראב"ד,  איסור טעימה לפני קידוש ביום השבת  

 פיינשטיין, תשע"ח 

]אכילה, טעימה, שהייה לפני קידוש בתחילת הלילה, בדיקת חמץ בתחילת הלילה, בהתחיל בהיתר האם    איסור אכילה לפני קידוש

 (צחעדה, תשע"ח )עמ' שמקרא ה  פוסק אכילתו, שבת קובעת לעצמה, הקידוש צורך הסעודה או הסעודה צורך הקידוש, קידושי אשה[

]מארח בסעודת ליל שבת לא כיון להוציא אורח בקידוש כסבור שכבר שמע, האורח כיון לצאת, המארח כיון להוצאי חשב שכבר קידש  

את שאר הנוכחים, כוונה כללית או כוונה פרטית, בכתיבת ספר תורה, בביטול חמץ בערב פסח, האם יש ורך בכוונת משמיע, האם האורח 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א   לצאת קודם הסעודה ובכך יהיה חייב ודאי בקידוש בהעדר קידוש במקום סעודה[ יכול
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]קידוש הלילה או קידוש היום, האם חולה יכול לצאת בקידוש ממי שאינו חולה, אינו בר קידוש לחולה ביום הכיפורים שחל בשבת  

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א בספירת העומר[ חיובא, שכח יום 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א [ ]לצאת בתפילהקטן להוציא גדול בקידוש יום טוב 

 מחמדי התורה, תשע"ז האם יוצאים ידי חובת קידוש בתפילת שבת? 

]על ידי בי"ד כיובל, ע"י שמים, ע"י כל אחד מישראל, מדוע קידוש שבת מדאורייתא וקידוש יום טוב מדרבנן,  גדר מצוות קידוש בשבת  

האם יש תוספת שבת מדאורייתא, תלוי במי מקדש את השבת, ברכת המצוות על עשה דשביתה, דברי תוס' על התרוה שקדושת שבת  

 ( תיבמקרא העדה, תשע"ח )עמ'  ה להכריז עליה[ קיימת כמו קדושת בכור אך יש מצו

]האם שמיעת האשה ואמירתה בלחש מפריעות, המתפלל בלחש עם הציבור האם נחשב כמתפלל בציבור, שילוב    שומע כעונה בקידוש

 ( תכהמקרא העדה, תשע"ח )עמ'   כעונה מדין שליחות[ של שומע ועונה בבת אחת, שומע 

]גילוי, סכנה, הקריבהו נא לפחתך, סינון, נחש, ממשקה ישראל, מים לניסוך, כבר שנפל לתוך שמן, האם השמן כשר   יין מגולה לקידוש

 (תטומקרא העדה, תשע"ח )עמ'  למאור[

]הנהגת הגר"א שלא יהיו החלות על השלחן בשעת הקידוש,   ב פנחס יצחקיהר  -בליל שבת  דוש  יק  הסלטים לשלחן קודם  הבאת

מתי מביאין את השולחן, פריסת מפה על החלות, שלחן קטן או שלחן גדול, צורת הישיבה, האם צריך לכסות את הפת בשאר השולחנות,  

במה    -קובץ מנורה בדרום  הקידוש הוא 'מנהג'[  כיסוי מיני מזונות, בסעודת הלילה ובסעודת היום, אם המנהג הרווח להניח סלטים קודם  

 ( סהתורנית לבירורי הלכה ומנהג )ו(, תש"פ )עמ' 

]בשבת שבע ברכות הגיע אחד באיחור ונטל וידיו וברך המוציא ושכח שלא קידש, האם יקדש על בצע לחם משנה ונזכר שלא קידש  

על לחם משנה[   עליה, קידוש  יכול לקדש  ויאכל אותה, או שכיון שכבר בצע אותה אינו  פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות    הפת 

 ( נבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -בישיבת מיר

 מחמדי התורה, תשע"ז שומע כעונה בקידוש האם מברך בורא פרי הגפן?  

נוהג לא    -]שאין בה רביעית, חמר מדינה, שומע כעונה    לצאת ידי חובת קידוש היום בשבת ממקדש על כוסית משקה כשהיוצא 

די חובה בריא שאסור בסתם יינם, כשהמקדש מקדש על כוס שיש  לצאת בפחות מרביעית, חולה שרשאי לשתות סתם יינם האם מוציא י

 וישמע משה, תשפ"א  בה רביעית והיא חמר מדינה[

ת השבת, הינה חלק  ]הרחת הבשמים להשבת הנפש בהסתלקות קדוש'מטעמת' בברכת הריח בבשמים בהבדלה של מוצאי שבת  

 מעדני כהן, תשפ"א מכבוד השבת ביציאתו, ביו"ט שחל במוצאי שבת[

סעודה במקום  מ  קידוש  בלילה  קידוש  קבלה,  התורה]חיוב  מדברי  ובמשתה  במאכל  שבת  עונג  חיוב  מדרבנן,  ביום    במקום  קידוש, 

, הפסק בזמן מחמת אונס או  לאלתר  קידוש  במקום   לאכול,  הסעודה  מקום   נקראה  מ,  סעודה    חיובי  מכלל  או  קידוש חיובי  מכלל,  סעודה

  צריך   האם  רבא"  ב"קידושא  היין  על  המקדשן,  בשתיית יי  או  פירותזה, בפת דווקא או גם מזונות,    דין  לקיוםסעודה    גדרצרכי הסעודה,  

 מי, כאשר רק המקדש אוכל סעודה לאחר הקידוש,  חובתו בקידוש  ידי  יוצא  אינוו  לאחרים  המקדשת,  השב  סעודת  קודם  ולקדש  לשוב

 עולמות, רמב כ, ח[  ]  האם יצא, הבדל בין ליל שבת ליומו[ את אוכלו הקיאנהג בדין זה, י כיצד שבת בליל לאכול יכול שאינו

  –]מקור הענין, מה נקרא מקום סעודה, בזמן הסעודה, בסעודת חול, בסעודת שבע ברכות המתקיימת בנפרד    קידוש במקום סעודה

שים לכל הפחות בדוחק את הקידוש מן  אפשר לשמוע ממקומן של הנעזרת הנשים, כשבואוכלות    ששמעו קידוש מעזרת הגבריםנשים  

המצוה מדאורייתא את  שיצא  קודם  דרבנן  מצוה  לקיים  השני,  האכל האיש    –  העבר  או  סעודה  במקום  קידוש  הכנסת,  בבית  בתפילה 

 מסביב לשולחן, תשפ"ב  [ בהמתו קודם אכילה

 (ס, תשע"ט  )עמ' אספקלריא  [בהזכרה בעלמא או דוקא על הכוס]חובת קידוש דאורייתא 

 ( פה, תשע"ט  )עמ'  אספקלריא   נוסח הקידוש
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נמלך ועבר למקום אחר, נמלך וחזר למקומו, המקדש בבית כנסת ולא אכל שם, קידש לעצמו במקום סעודה ]  קידוש במקום סעודה

אם יברך על המזונות קודם הקידוש או לאחריו, קידש בשנית ואינו רוצה לשתות ומקדש בשנית עבור בני ביתו ורוצה לאכול מזונות, ה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט יין[ 

והבדלה קידוש  לענין  והבדלה  ]  חמר מדינה  ובאלו קידוש  מדינה',  'חמר  נחשב  מה  מדינה'.  'חמר  הנחשבים  ושאר משקים  על שכר 

בירה שחורה, תה, קפה ]שחור או נמס[, מיץ טבעי, משקאות קלים  דינם של משקאות:  תנאים הותר לקדש או להבדיל על 'חמר מדינה'.  

מנהג העולם   מא: בירה או קפה, תה או חלב[.קביעת סדרי עדיפויות בשעת הדחק ]לדוג  תוססים ]קוקה קולה וכדומה[, מים מינרלים.

  לקדש בשבת ביום על משקאות חריפים, וצ"ע האם יש חיוב שתיית רביעית ממשקאות אלו ]והאם ניתן לקדש על כוס קטנה של יי"ש[. 

יין או על    חולה האוכל בתשעה באב שחל ביום ראשון, האם יבדיל במוצאי שבת על  מה עדיף.  -הבדלה בתשעת הימים על יין או שכר  

 נג  ,עולמות   [סיכום דעות הפוסקים בדין קידוש והבדלה על חמר מדינה שיכר.

חלק ממצות השבת, או דילמא גם מי שלא הי' מצווה לשמור את השבת    יאאם הבדלה ה]ה  נתגייר במוצאי שבת האם חייב בהבדלה?

גר שנתגייר במוצ"ש, ואע"ג דטבילת גרות לא מהני בלילה מ"מ נפק"מ  ה, ונפק"מ בקטן שהגדיל במוצ"ש האם חייב בהבדל .חייב בהבדלה

הבדלה תליא דאורייתא או מדברי סופרים,  ון, הבדלה מ יתכן דחייב לשמור שבת, מל וטבל ביום ראשלא טבל  מל ביום שישי וד,  לבדיעב

ב'  ת,  בשמירת השב ביום  והגדיל  במוצ"ש  בר מצוה,  קטן שהבדיל  שוב,  להבדיל  חייב  חייב בהבדלה  קטן שהגדיל במוצ"שהאם     [ האם 

 עשר עטרות, תשע"ט 

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע כ, ח[  ]   בתפילה ועל הכוסהבדלה 

 ה " מחמדי התורה, תשע      ה" הגר"א גניחובסקי, תשע  [ כ, ח]שומע כעונה בקידוש ובהבדלה  

הבדלה דיני  בר  מקצת  זמן  בידו,  ונר  בשמים  כוס,  אחיזת  בכוס,  במוצש"ק ]הבטה  המגילה  קריאת  לפני  האש  מאורי  בורא  הנר,  כת 

פורים, לימוד בבית הכנסת במוצ"ש קודם ברכת הנר, אמירת 'ויתן לך' לפני ההבדלה או לאחריה, האם יש לכבות את החשמל לפני ברכת 

ם יכול לברך ברכת הבשמים, המאורות,  הבטה בציפורנים לגברים ונשים, לצאת בברכת בורא מאורי האש כשאינו סמוך לנר, מצונן הא

והשומעים[ ישיבה או עמידה בשעת ההבדלה המבדיל  יש קדושה לבשמים, להבדיל בבית שכנתו האלמנה קודם להבדלה בביתו,   האם 

 שיעורי הגר"י זנגר, תשע"ח 

הגר"א גניחובסקי,  הבדיל במוצאי שבת וברך על הבשמים ונמצא הכלי ריק ללא בשמים, האם יברך בשנית על בשמים אחרים? 

 תשע"ט 

האם הקידוש זקוק לסעודה ום, קידוש במקום סעודה,   קידוש על היין, קידוש בסעודה שלישית, טעימת הכוס, קידוש הי]קידוש בשבת  

, בעודה שקדמה לקידוש, סעודת חול, שתהא במקומו ובסמוך לו, או דלמא דין הוא בסעודת שבת שהיא זקוקה לקידוש שייאמר במקומה

ה בכיסנין, איסור טעימה  קידוש בבית הכנסת, קידוש למי שאינו סועד, טעימה למקדש ואינו סועד, קידוש במקום שתיית יין או פת הבא

יום,   של  דינים  קודם קידוש, קידוש  דין  בשני  ועוד  של ברכה.  כוס  על  הכוס כשאר מצוות הקבועות  על  ברכת הקידוש  קידוש; אמירת 

, קידש על היין ונשפך קודם שטעם, צריך להביא כוס אחר לשתותמחמת הדין הנוסף:  וכמה נפקותות   .של שתיית יין לכבוד היוםמיוחד  

בברית מילה    [בני אשכנז]לשתות לתינוק שלא הגיע לחינוך, כדרך שעושים    תתעת הגאונים לעולם המקדש עצמו צריך לשתות; א"א ללד

ומדברי   .נראה שעניינו חשיבות סעודה, לקבעה על שתיית ייןמדברי כמה ראשונים  קידוש בשבת ביום,  .  ביוהכ"פ שנותנים לרך הנימול

נוסף של אמירת ברכה ושירה, כעין קידוש הלילה. נמצא אם כן שברכת הגפן אינה כברכת   [ בשאלתותכן  ו]הרמב"ם נראה   שיש בו דין 

נפקותות אפשריות: לענין הוצאת אחרים ידי  עוד[  בר"ן וברבנו ירוחם ו]כן משמע  הנהנין דעלמא אלא יש בה קיום דין 'שירה על היין'.  

בסעודה שלישית, לדעת הרמב"ם יש בה הדין האמור של שתיית יין לחשיבות  .  הקידושחובתם כשהוא עצמו יצא; איסור טעימה קודם  

ברכ  דין  בה  אין  אבל  במקום  ה.  הסעודה,  להאמר  שזקוק  הקידוש  מדיני  דין  זהו  והטור  הרא"ש  שלדעת  נראה  סעודה,  במקום  קידוש 

מדינ דין  הוא  ראשונים  כמה  ולדעת  כלל.  קידוש  חובת  ידי  יצא  לא  ובלא"ה  יכול הסעודה,  הקידוש  אבל  היין,  על  לקבעה  הסעודה,  י 

נפ"מ: קידוש במקום סעודה לאחריה; קידוש  .ומכמה ראשונים מוכח ששני דינים ישנם, דין בקידוש ודין בסעודה .להתקיים גם בפנ"ע

ותו מקום; קידוש על הכוס למי שאינו סועד; קידוש בבית הכנסת כשאין אורחים האוכלים שם; התר טעימה למי שמקדש ואינו סועד בא

 הגר"א עוזר, תשע"ח  ם[במקום שתיית יין; הצרכת קידוש נוסף במקום סעודה למי שקידש במקום אחר על מיני מגדי
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מלכה, ליל הסדר או יום טוב שחל במוצאי שבת, אופן קיום ]חיוב הסעודה, אין עושין מצוות חבילות בסעודת מלוה    סעודת מלוה מלכה

סעודת מלוה מלכה לכתחילה ובדיעבד, מנהגי סעודת מלוה מלכה, הדלקת נרות ועריכת השולחן  לסעודת מלוה מלכה, מדין עונג או מדין 

 עומקא דפרשה, תשע"ח   כבוד שבת, זמירות, מלוה מלכה במוצאי יום טוב[

ישיבת מיר, תשע"ח    גיליונותאוסף    ]רמת הריכוז הנדרשת, מתעסק בענין אחר, אם שואלים משחזר[כוונה בשמיעת הקידוש מהמברך  

  )עמ' כט(

 ד " הגר"א גניחובסקי, תשע   [ כ, ח]  [קידוש וברהמ"ז על אותה כוס] אין עושים מצוות חבילות חבילות 

תש"פ   , אספקלריא   []גניזת קהיר, מחלוקת המכילתא והבבלי פשר המנהג הקדום של הרבה קהילות לומר ברכת קידוש ביום שבת

  (מא)עמ' 

 

 ]האדם, בנו, עבדו, בעלי חיים, כלים[שביתה בשבת   נושא בפרשה:

 

]מעלת קבלת שבת בזמנה, כבוד שבת עדיף מאלף תעניות, מהו זמן בין השמשות, תוספת שבת מדרבנן או מדאורייתא,      זמן קבלת שבת

שבת, מתי נגרר    חיוב נשים בתספת  קבלת שבת בלב או בפה, שיעור זמן של תוספת שבת, דעת היראים, עד מתי מותר להדליק נר שבת,

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א    אחרי קבלת שבת של הציבור, המוסיף מוסיפין לו חיים[

  -שיעורי ליל שישי  ר ממנו[   כדי להפטהצלה, לפני עיור, ביטול מצוה שביתה בשבת,  ]שיקר לחברו שיש אירוע של פיקוח נפש בשבת  

 'ברכת יצחק', תשע"ז 

ל  עבדו,    עבורם?  לעשות מלאכה אב או לאם שכבר קבלו שבת, לבקש מבנם או מאחר  האם מותר  בנו, שביתת  ]איסור שביתת 

פניני    גדול, כשאחד ההורים קיבל שבת והשני מורה לבן לעשות פעולה שהיא למעשה עבור ההורה השני[ שביתת בהמתו, בן קטן או בן  

 אוסף גיליונות, תשע"ט  )עמ' לג(  -הלכה 

יש בכך  שהבהמה אינה שובתת  כעל הבהמה, או  היא  שביתה  ההאם מצות  ]עבד שאינו שובת בשבת האם נחשב כאילו רבו לא שבת?  

הבעלי בשביתת  הראשונים  פגם  במחלוקת  לכאורה  תלוי  ביו"ט  יש האם  ם.  בהמה  שביתת  מקום  נפק"מ  .  מצות  בין  שעות  בהפרשי 

האם שייך  ט. ן שבת ליו"ביבהבדלים לא מנו שביתת בהמה שבת. מדוע  נכנסה עדיין לאושם הבהמה למקום הימצאות הבעלים הימצאות 

לשון הפסוק בואתחנן  ין האב.  לתא ד  השביתת בנו אינ.  בנומשביתת  שביתת בהמתו  ט. הפרדת התורה את  במלאכת בהמה ביו"  'מתוך'

 עשר עטרות, תש"פ  ך'[ דרק בעבדו כתיב 'כמו

שבגופו כמצוות  שבת  בגוי  איסור  או  בישראל  בשבת,  עברה  במעשה  ממקרר,  ]שליחות  נורה  הוצאת  ההיתר,  אופני  לגוי,  אמירה   ,

 , תשע"ט נועם אליעזר [להראות לגוי את הנזק, לבקש מגוי שיזיז את רכבו החוסם את המעבר

 ( תלמקרא העדה, תשע"ח )עמ'   ]שביתת קטנים, עבדים, נוכרי[ אזהרת גדולים על הקטנים במלאכת שבת

 צבא הלוי, תש"פ  ?האם דין שביתת בהמתו חל גם על דגים

]אמירה לגוי, מחאה, מלאכה בחפץ של ישראל ללא הנאת הישראל, רמז חיוב מחאה בנכרי הבא לעשות מלאכה עובר ישראל בשבת  

חלקית, כ גם מלאכה  גמורה או  ציווי, מלאכה  נעליים שנוכרי צחצח בשבת, בשבת, רמז שאינו דרך  לישון,  יוכל  יבוי אור כדי שישראל 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א מזגן[ 

, לא תאכילום מיוחד לשבת, שביתת הארבה בשבת, עשיית מלאכה ע"י קטן בשבת,  ]איסור ספיה בידיםשביתת בנו ובהמתו בשבת  

 עומקא דפרשה, תשע"ז שביתת בנו כשביתת ידו, בזמן תוספת שבת, קטן העושה מעצמו[ 
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טוב ביום  בהמתה  שביתת  על  האשה  מצווה  גם ?  האם  האם  שבת,  איסורי  בכל  חיובה  מכח  כחיובה  שביתה  במצוות  אשה  ]חיוב 

של  בגופה  נעשית  גרמא, שביתת בהמה  עשה שהזמן  פטור מצוות  אין  ברית מילה  כגון  בגוף אחר  הנעשית  פעולה  בכלל,  שביתת בהמה 

המה הוא העדר שביתת הבעלים, העדר שביתת הבבהמה, יתכן דאשה פטורה ממצוות שביתה בשבת וחייבת במצוות שביתת הבהמה,  

 עשר עטרות, תשפ"א   האם אשה חייבת בשביתת בנה וביתה[ 

]טעמי האיסור: א[ גזירה שמא יעביר הכלי ד' אמות ברשות הרבים לטובלו. ב[ גזירה שמא יסחט את הכלי אחר   טבילת כלים בשבת

טוב[   ויום  שבת  חדשים,  כלים  כלי,  כמתקן  נראה  ד[  פנוי ממלאכה.  שהוא  ביום  לטובלם  כלים  שישהה  חשש  ג[  בבגדים.  ירחון  טבילתו 

  האוצר )לז(, תש"פ )עמ' פ(

  זלזול בשל ה  ' מילתא  אוושא'דין  ,  בשבתנטחנות  והן    רחיים לפני שבתבחיטים  האיסור להניח  ו  לים בשבתכשביתת  ]  השמעת קול בשבת

בשבת, שעון מעורר המכוון מערב שבת, רמקול המופעל ע"י שעון שבת, שימוש    קוקיה  שעון,  בשבתשעובד    אמרו מפני החשד שי  בשבת או 

ת  פעלהמו  כביסה  מכונתשבת, כיבוס ב  שעון  ידי  על  המופעל  כלים  במדיח  טוב  וביום  בשבת  שימושבשבת במקרר או מזגן המשמיעים קול,  

 עולמות, כו   [בשבת רעש קול המשמיע בגנרטור שימוש, יקיצה  שיחת, שבתע"י שעון 

מסחר או קניות    אתרי ת,מסחרי  לותיעפ  לאל  בלבד   מידע  אתרי  בשבת,  פתוח  אינטרנט  אתררת  השא]אתר אינטרנט הפתוח בשבת  

בהם ניתן להזמין מוצרים או שירותים המסופקים לאחר השבת, אתרי מסחר בהם ניתן לרכוש תוכנות או שירותים לשימוש מידי בשבת,  

עצמו[,    כלים  שביתת האינטרנט  אשבת  ממעשה  הנאה]אתר  מחשב,בשבת  וממכר  מקח  יסור,  באמצעות  בסחר  קנין  כתיבה    ,  איסור 

הכשלת   -  עור  לפניבהשארת האתר פתוח,    דשבת  זילותא  בהשארת אתר פתוח בשבת,   עיןה  מראית ,  שבת  כרשבמחשבת בשבת, איסור  

והאתר, לכמה  נקבעת השבת האם כזמן מקום המכר, מקום השרת  גיאוגרפיים כיצד  לעוברי עבירה, בשל הפרשי שעות  האחר, מסייע 

 עולמות, צז   שעות צריך לסגור את האתר[

]מקח וממכר בשבת, שכר שבת, כשהקונה עכו"ם, כשהקונה ישראל, לפני  מכירת מוצרים ע"י מכשיר אוטומטי הפועל גם בשבת   

שמעתא עמיקתא,     ר זמין, כשהראשון יותר זול[ כשישראל אחר גם מוכר, כשהאחר הוא מומר, כשהראשון יות  עור, מסייע לעוברי עבירה,

 תשע"ז 

]גדר ציווי שביתת בנו, שביתת הארבה בשבת, עשיית מלאכה ע"י קטן בשבת, שביתת בנו כשביתת ידו, קטן  שביתת בנו ובהמתו בשבת  

 עומקא דפרשה, תשע"זע"י שוטה או קטן[ העושה מעצמו, מלאכה 

על הריגת אדם, אברהם לא העלה את חמורו להר המוריה, הכנסת  ]הכנסת בעל חיים לסנהדרין לדונוהכנסת בעלי חיים למקום קדוש 

חמור או שה של תלמיד לבית המדרש, כלב נחיה לסומא, עוף הפורח מעל הר סיני בזמן מתן תורה, יונתן בן עוזיאל, כלא עורב מעל בית 

 קב ונקי, תשפ"א   המקדש[

 

 רת השבתשמי  נושא בפרשה:

 

, כובד האדם במעלית המחליף את כח החשמל, מחתה בגחלים האם עובר משום  ההחלפת סיבת המלאכ]הזיז קדרה על הפלטה בשבת  

הבעירה, טלטול עציץ נקוב ממקום למקום, כותב דיו ע"ג    מוסיף שמן לנר מדוע אינו חייב משום החלפת כחמבשל מחמת החלפת האש,  

פניני הלכה  שליט"א[    רזנגרב אברהם  ]ה  [שרייתו הוא כיבוסו  –דיו בשבת, מוסיף מים לשלולית של אילן, הוספת מים לבגד השרוי במים  

   מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

על סה בקדרה שלא  צאת כף בתבשיל, הגסת והו, כיסוי מאכל, הכנ]הגסהציא מאכל מסיר העומד על האש בשבת?  האם מותר להו

שמעתא עמיקתא,  ינו על האש[  וא על האש, נתבשל כל צרכו ואנתבשל כל צרכו וה  רוסאי,דהמאכל לבישול בן    עיג גבי האש, הגסה אחר שה

    תשפ"ב
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 דרישה וחקירה, תשפ"ב  ]איזו מלאכה, ומה שיעורה[   איסור חליבה בשבת

לחול   הכביסה]איסור הכנה משבת  את  להכניס  רוצה  הגשם  ובשבת מחמת  שבת  לפני  והתייבשה  בחוץ  התלויה  האם   כביסה  לבית, 

ביחד   משפחה שלרגל שמחה עושים סעודת יום שבת באולם, ולאחרי הסעודה יש הרבה אנשים וכולםל.  מותר דהרי עושה כן לצורך חו

יעזרו כעת לבעל השמחה יצטרך לטרוח לבדו כמה שעות לפנות ולסדר, י שבת  במוצא  יכולים בזמן מועט לפנות ולסדר, מאידך אם לא 

ולסדר בשבהאם   לפנות  לעזור  לאורחים  לצאתילת.  מותר  עומדים  והם  בבית,  בלגן  יש  וכעת  ופיזרו את המשחקים   דים שיחקו בשבת 

כים לאסוף את  ישיוצאים להתארח הם צר  ומר לילדים שקודםהאם מותר ל  -י שבת  להתארח לסעודה שלישית ויחזרו לביתם רק במוצא

הבי את  ולסדר  לאשפהת.  המשחקים  האכילה  לאחר  שבסיר  המאכל  שיירי  לרוקן  מותר  בגמר.  האם  במים  סיר  להשרות  מותר   האם 

מתארח בסעודת שבת ם.  האם מותר לשטוף גביע או כוסיות קטנות של קידוש אחר קידוש היום.  להשרות צלחות וסכו"ם במיהשימוש,  

ל רוצה  הסעודה  אחרי  וכעת  הטלית  את  עם  והוריד  לטליתחזור  הטלית  -תו  ביו  את  שילבש  ע"י  להחזירו  מותר  יכול שוב,    האם  האם 

אכלו בסעודת ליל שבת, מרק, ומנה עיקרית, וכעת  ת. שיש לו צלחות נוספוכהאם מותר לשטוף צלחות אחר סעודת הלילה ו. להחזירו בידי

, אף  צלחות, כפיות של המרק, ומזלגות, האם מותר לשטוף כעת גם את צלחות המרק והכפיות ,אחר סעודת הלילה יש בכיור, צלחות מרק

 הלכה, תשפ"ב רבירו [הכנה. עשייה משבת לחול לשמור מנזק חיצוני אינה נחשבת שלא ישתמש בהם בסעודת יום שבת שיודע

 שלמים מציון, תשע"ז  י[ ]כ,)לא תעשה כל מלאכה, אתה( כיצד ננחיל לדורות הבאים את חשיבות שמירת השבת? 

הבדל בין שימוש בסבון  , הגזירה משום איסור סחיטת פירות בשבת,  האם יש בשימוש בסבון משום איסור מוליד בשבת]הסבון בשבת   

 עין יצחק, תש"פ [ ההנהגה לבני אשכנז, יד הרמב"ם-אחר שנתגלה כתב, בשימוש בסבון ממרחהאם יש איסור , לריסוק שלג וברד

עין    ללי שבת[]תינוק שנשבה, איסור יין נסך, מאמין בבריאה, עליה לתורה ואמירת קדיש, כיבוד הורים מח הגדרת מחללי שבת בזמננו  

 יצחק, תשע"ח

]בהכנסת ספר תורה מכבדים אנשים רבים לכתוב אות, האם כתיבת אות ע"י מחלל שבת פוסל את  מחלל שבת שכתב אות בספר תורה 

ספר התורה, ויש לכתוב את אותה אות שוב, כאשר לא זוכרים מי איזה אות כתב, האם חל 'ביטול' ברוב של אות זאת בשאר האותיות  

, מומר לעבודה זרה, מומר לחילול שבת בפרהסיא, איזה מומר  הכשרות, ספרת ורה שכתב גוי וישראל מומר, מומר לכל התורה או רובה

'לתיאבון' ומומר 'להכעיס', מומר להנחת תפילין,  גדר מחלל שבת בפרהסיא, תינוק שנשבה בדורנו, מחלל שבת  פוסל בכתיבתו, מומר 

תבה בפסול, האם ביטול ברוב הופך  כיום האם הוא 'תינוק שנשבה', מילוי אותיות ספר תורה האם נחשב ככתיבה, ביטול ברוב באות שנכ

רץ  את האות לאות שנכתבה 'לשמה', חוטי ציצית שנתערבו, מצוות כתיבת ספר תורה וקריאה בתורה בספר תורה שנכתב ע"י מחלל שבת[ 

 כצבי, תש"פ 

 ( כב, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   נורית בשבתשימוש במיחם שיש בו צי

 ( סז, תשע"ט  )עמ' אספקלריא    הרהור בעסקיו בשבת

 ( קד, תשע"ט  )עמ' אספקלריא    מהלכות יולדת בשבת, וגדר יתובי דעתא

]תופר, רך בקשה, תפירה שאינה לזמן ארוך, לא חיבור אלא מניעת    בראש ]מקלקר[ של פאה נוכרית בשבת  תחיבת סיכה )מחט( 

 אוסף גיליונות, תשע"ט  )עמ' לב(  -פניני הלכה  תזוזה[

ד'   בשבת  הולך ולהניחו בתוך  גניזה על הארץ, האם מותר לו להרימו  ורואה דבר הטעון  ברחוב שדינו כרה"ר או ככרמלית 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' נו(  -ביני עמודי]גניזה, הוצאה[  ?אמות על גדר סמוכה

 נועם אליעזר, תש"פ ]כתיבה, כתיבה ניסית, ע"פ הקב"ה, לרצון האדם, בישול טעמים במן בשבת[  שאלה באורים ותומים בשבת 

מוחל, האם ניתן לדרוש מהכהן שימחל לטובת   ]האם מותר למכור את עליית כהן לישראל, כשהכהן אינו  מכירת עליות בשבת ובחול

דין מנין חול,    האם יש הבדל בין קריאת התורה בשבת לקריאת התורה בימי בית הכנסת, תוקף המכירה כמכירת חפץ או כנדר לצדקה,  

]אפיקורוס, מחלל שבת, מתגלח   ,עבירה  לבעלי  הגבהה וגלילה יכלפתיחת ההנוספים כ  כיבודיםם,  הנוראי  בימים  מכירת עליותי",  פרט"
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  כבדו ישראל בעליה ולפתע נכנס כהן, ישראל שקנה עליה ולפתע נכנס כהן, מכירת עליות בשבת האסור והמותר   בתער, ערל, נשוי לגויה[

 עולמות, שמב   ג[והמנה

 לא  עור  לפני']קירוב רחוקים בסעודות שבת, כשהמוזמן עלול להגיע או לחזור לביתו בחילול שבת,  ת  הזמנת מחלל שבת לסעודת שב

יותר,  עבירה'   לדבר  מסייע' ,  מכשול'   תתן  גדול  נתינת מכשול קטן להצלתו מאיסור  ,  איסורים   כמה  למנועבכדי    אחד  באיסור  הכשלה , 

' הבדל בין ודאי חילול  חברך  שיזכה כדי  חטאה' הנגרם מחילול השבת בפרהסיא, '  חילול,  בגוף הדבר שנעשה בו איסורכשהמכשול אינו  

 עולמות, קצו   [שבת לסעודת הוריו  את  מזמיןה בן שבת לבין ספק, כשמציעים לאורח מקום ללון, כאשר ידוע שלא יקבל את ההצעה, 

]העמדת בהמה על עשבים לאכלם, הנחת עלוקה למצוץ דם, זורה ורוח מסייעתו, עשיית מלאכה באמצעות בעלי  גרמא במלאכת שבת  

חיים, המשלח כלבו לצוד, כשהאדם משתתף בקולו במעשה הצידה, איסור צידה בשבת, הקשר בינה לבין 'צדיה והכמנה', סגירת דלת  

 הגר"א עוזר, תשע"ז  היא שלילת החירות או שליטת האדם[ מחמת הקור ובעל חיים ניצוד, האם צידה

 מלאכה  יעשה  לא   שהנכרי  מחאה  חיובכזו,    ממלאכה  הנאה,  ישראל  עבור  בשבת  מלאכה  לעשות  לנכרי  אמירה]אמירה לנוכרי בשבת  

ת, בשב  מלאכה  שבת לעשות  בערב  לנכרי  אמירה,  ש"במוצ  מלאכה  לעשות בשבת  לנכריה  ריאמ,  לנכרי  אמירה  איסור  טעם  ,ישראל  בבית

 אם  הפוסקים  שנחלקו  או  מנהג  משום  האסורים  בדברים ן,  ודרבנ  דאורייתא  במלאכות  לנכרי  אמירה  איסור  בהם  שיש  הפעולות  סוגי

  כרמז  נחשבת  לביתו   הנכרי  קריאת  ר,  המות  באופן  לעשותה  שאפשר  פעולהא,  ריש  פסיק  והוא  מתכוון  שאינו  בדבר,  לעשות  לישראל  רמות

 וילדים  חולה  לצורך,  תהשמשו   בין   לנכרי  אמירהה,  מ  בדבר  לכבדו  שרוצה  לו  כשאומר   לביתו  לבוא  לנכרי  לקרוא  המנהג י,  צוו  בלשון

ל, מכשואו מניעת    מצוה  לצורך  דאורייתא  במלאכה  אמירהה,  מלאכ  לעשות  אחר   לנכרי  שיאמר  לנכרי  אמירהם, הדלקת וכיבוי מזגן,  קטני

 הנאה,  מרובה  הפסד מנוע, לצער הגוף במקום י,  חול  מקצת  לצורך  ,דשבות  שבותבמלאכה דרבנן    אמירה  ,דרבים  ותורה  תפילה ביטול  

,  ממלאכתו  הנהנה  הישראל  את מכיר  שאינו נכרי ,  לישרא  לצורך  מעצמו  מלאכה  עשה,  ו עצמ   צורךל  מלאכה עשהש  נכרי,  הנכרי  ממעשה

 עולמות, ריב    ה[המחא חובת, צווי בלשון, ברמז, האסורה האמירה אופןי, מגנט כרטיס ידי דלת על לפתוח

בזמננו   שבת  מחללי  שנשבה  -הגדרת  לענין      תינוק  'להכעיס'[  נבלות  אוכל  או  'לתאבון'  נבלות  ]אוכל  ו'מומר'  'אפיקורס'  ]'מין', 

ַראים "שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגידלו אותם .  '  מורידין ולא מעלין ההלכה ש' דברי הרמב"ם אודות בני הצדוקים והקָּ

זירן בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה". ו"לפיכך ראוי להחכאנוס  ", שנחשב  כתינוק שנשבההרי הוא    -על דעתם  

הפוסקים האם מותר   בריביתמחלוקת  כיום,  ל'בן המשומדת'.     להלוות  שנשבה'   אחיעזר אודות  'תינוק  ושו"ת  ציון  בנין  שו"ת  דברי 

יין נסךפורקי העול בדורינו לענין   עיגון[. דברי  וכשרותם כעדים  מגע  'תינוק שנשבה'   ]בגט להתירה מחליצה במקום  החזון איש בגדרי 

הזה.   בזמן  מעלין'  ולא  'מורידין  דין  וקיום  עכו"םבדורינו,  בישולי  לענין:  גם  לדינא  מינה  כאלו.    נפקא  פועלים  שמעסיקים  במפעלים 

מחלל שבת  שנקנו מלתפילה במנין. טבילת כלים  לפצועי תאונה שאירעה תוך כדי חילול שבת. צירוף 'בעלי עבירה'    הגשת עזרה רפואית

שנשבה.   ותינוק  אבידתבפרהסיא  רשות    השבת  ביטול  בהלכות  ומצוות  תורה  שומרים  שאינם  אנשים  דין  שנשבו.  ותינוקות  עול  פורקי 

 ס  ,עולמות [בעירובין 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   מיןד בגדר "וראב  ם"רמב במחלוקת

 מנחת אשר, תשע"ח  דבר שאינו מתכוין ופסיק רישא בשבת

למחוא כפים, ולרקוד, בשבת ויום טוב, שמא יתקן כלי שיר, דברי התוס'    האיסור ]  בשבת ]ח"ב[ מחיאת כפים וריקוד    השמעת קול 

איסור הולדת קול שלא בדרך שיר ]נקישה על דלת[,   שאין אנו בקיאין ביצור כלי שיר, כיצד ניתן להתיר גזירה, מהו הריקוד שאסרו חז"ל,

דלת המפעילה פעמונים, פעמונים על מעיל וכתר תורה, ריקוד בשמחת תורה, מחיאת כפים בשבת  נקישה על "מדפק דלת" בשבת, פתיחת  

ן"לצורך חתן, שבע ברכות, שימוש ב   או   חולה  לצורך  קול  השמעתפעמונים,    עם  ילדים  בגדיל,  קו  המשמיעים  ילדים  משחקילחזן,    "קולָּ

 עולמות, תטו  [ שיר ובדרך בקצב שלחן  על תיפוף, דהיצר באצבע הכאה, בפה שריקהק, תינו להרגעת

 ( צהמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ש   מנחת אשר, תשע"ט ]רפואה, חולה[הותרה או דחויה    -פיקוח נפש בשבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זבמצב של פיקוח נפש יחלל שבת או תוספת שבת? 

]גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, אדם  ?  י האם מחללים את השבת ורודף אחר חבירו להחטיאו אי יש לו דין רודףפקוח נפש רוחנ

 גר"ע מדלוב שליט"א, עטרת השבת, תשפ"ב שיעורי הבלא יראת שמים אינו אדם, כל גזירה רוחנית היא גם גזירה גשמית, הכשלה בריבית[ 
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"זהאם שייך לקבל תוספת שבת חלקית לגבי מלאכות מסוימות? 

]יכול לומר לבן א"י לעשות לו  וכן המוסיף במוצ"ש, וכן בן חו"ל    שלא קיבל לעשות מלאכה[  ]יכול לומר לחבירוקיבל תוספת שבת  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ביו"ט שני של גלויות מלאכה[

 נר יששכר, תשע"ח  י אחר המיקל לעשות עבורו מלאכה זוהמחמיר שלא לעשות מלאכה בשבת האם רשאי לבקש מיהוד

על חודי דפיו, דרך ספר שיש בו דף קרוע המחובר בחלקו האם מותר לקרא בו בשבת?   ]כותב או מוחק, ספר שאותיות כתובות 

   האיחוד בחידוד, תשע"ב חיתוך עוגה בשבת שיש עליה כיתוב, מנורה של חוליות[כתיבה, דרך מחיקה, 

או  ]אוהל, כסא טרסקל, העמדת חופה וסילוקה, לכבוד חתן וכלה, לשם אוהל, מטריה אסורה מדאורייתא, מדרבנן,  גגון עגלה בשבת  

 עומק הפשט, תש"פ  אף פחות מכך, פריסת ניילון על עגלה, פתוח טפח מערב שבת[

 תשע"ח   ,נר יששכר   ?האם מותר לאכול ביום חול מאכל שהוכן לשבת או לסעודת מצוה

אסור לחלל את השבת לצורך מניעת הפסד ממון בלבד, כשליכא חשש פיקוח נפש, ואף במלאכות דרבנן, כגון  ] חילול שבת בהפסד ממון

לאחרים  כיבוי שריפה, דאסורה מדרבנן,   יהא מותר  לא  דעתו  ,לחלל את השבתומדוע  עליו  להציל ממונו, מחשש שמא תטרף  על מנת 

חולה שיש חשש שתטרף ש,  להרוג את הגנב שמא מרוב צערו יבוא לידי פיקוח נפיכול    אחרת,  מחמת איבוד ממונו, גנב הבא במחתרת בשב

בחייבי מיתת  צער קרוביו  שיקול של  א מצינו  ל ומאידך  ,  גחלת של עץ המונחת במקום שרבים ניזוקים בהרצונו,  עליו דעתו אם לא ימלאו  

 '(פאעיון הפרשה תשעב )עמוד [  בי

]מחיצת בני י?  נסע בשבת מחוץ לתחום ללוות יולדת והשאיר ילדים קטנים בבית האם יש לו עצה לחזור לביתו ברכב ע"י נכר 

אדם שילוו אותו עד תוך אזור עירובו, בלא מודעות האנשים המשמשים כמחיצה, מחיצה ע"י ילדים, הבאת 'נביא' לבית הכנסת או ליווי 

מו ברכבו שיש בו מחיצות, 'אי אפשי בתקנת חכמים' לבטל את ה'זכות' בתחום שבת החדש,  'אי  ת"ח ע"י משלחת ילדים, חזרה לתחו

אפשי בתקנת חכמים' בתנאי שבממון או גם באיסורים, האם זוכה בתחום החדש מייד כשיוצא להציל או רק בגמר ההצלה, הנוסע ללוות  

יעדיף את בית החולים הקרוב כדי למעט באיסור, יצא להציל יולדת האם ראוי שיניח עירוב במרחק מיל מהעיר למעט באיסור, הא ם 

ונמלך וחזר האם זכה בתחום חדש, האם אפשר להחליט היכן לקנות את התחום שתיקן ר"ג, שביתה באמצע שבת אינה נקנית בעל כרחו 

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר  של אדם. האיסור להפליג בספינה בשבת משום תחומין[

 מה(

ניקוי  ,  אמירה לנכרי לנקות אבק מבגד,  הסרת נוצות מבגד בשבת, זהירות בהנחת בגדים בשבת,  ניקוי אבק מבגד בשבת]מלאכת מלבן  

בבגד   הדבוקים  מאכל  וכתמי  והאסור  -טיט  המותר  במברשת,  האופן  וכדו'  נוצות  מבגד,  ניקוי  לכלוך  בהסרת  מוקצה  אזמרה   [איסור 

 לשמך, תשפ"א 

 שלמים מציון, תשע"ח    )לכלב תשליכון( האכלת כלבים בשבת, ומוקצה במזון הראוי לכלבים 

איסור סותר, לעבור איסור דרבנן למנוע את -]הוצאת האוירהאם מותר לסנדל גלגל אופנוע הנוסע בשבת להכעיס את התושבים?  

 דרישה וחקירה, תש"פ  [ , עשיית דין עצמיתצער הרבים

 דרישה וחקירה, תש"פ ]זבח רשעים תועבה, תינוק שנשבה[  נהג ברכב בשבת ונפגע בתאונת דרכים וניצל, האם יברך 'הגומל'? 

]עירובין בשבת, יש חשש רה"ר   הרב יעקב שמחוני  -  בעירוב עירוני  כמה סיבות להשתדל שלא לטלטל בעירוב השכונתי, ובפרט

תושבים, תקלות נוצרות ובער"ש לא ניתן לתקנן כדבעי, קולת החזו"א שהרחובות אינן מפולשים    600,000דאורייתא ובפרט בערים מעל  

ערים מעורבות, שכירות הרשות מהמשטרה או העיריה אינה מועילה, וכן מראש הממשלה, ומבית המשפט העליון, פגעי מזג  לא התקבלה,

האויר, שלוליות, מילוי מים בתעלות המשמשות כדופן, שגרירויות, מוסדות חינוך גדולים שמגרשיהם יותר מבית סאתיים והחניה שלהם  

 ( קכדבמה תורנית לבירורי הלכה ומנהג )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ מנורה בדרום  פתוחה[

-פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר]בישול, בישול אחר אפיה[    ט בשבת נת מלח או חלה לתוך מרק או טשולננתי

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מד( 
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]בישול אחר בישול, דבר הנמס מייד האם נחשב כדבר לח, בישול אחר אפיה/צליה, בישול אחר צלי אחר הכנת קפה בשבת בכלי ראשון 

   שמעתא עמיקתא, תשפ"א  בישול, בישול אחר אפיה כשאין שינוי בטעם, תבלין, האם אנו בקיאים מה הוא תבלין, מכה בפטיש באוכלין[

]כתב בעל הטורים שהארבה נח בשבת, והרי מנוחה מאכילה לא נחשבת מנוחה שהרי שור וחמור שכתוב    מנוחת הארבה ביום השבת

גם  זכו  דווקא  ארבה  במכת  מדוע  קשה  ועוד   . מנוחה  ולא  צער  היא  אכילה  מניעת  שהרי  ולאכול  מלתלוש  מונעם  לא  ינוח  למען  בהם 

 עיון הפרשה תשסז )עמ' נח'(  טז תרוצים  [י, יד]  (מצרים וינח בכל גבול)  ה ביום השבת[המצרים למנוח

תערובות  'נולד'דין   בתוך  בטל  ,בשבת  או  ]?  האם  החמין  לתוך  מהברז  מים  כוס  בשבת  ליהנות הכניס  מותר  האם  בשוגג,  המיחם 

האם יש היתר ליהנות מהמים שיוצאים מהצינור ישירות למתקן  ,  וכן יש לדון בצינור של המזגן המחובר לשירותים  ,מהתבשיל בשבת

  (קנאתש"פ )עמ'   ,אספקלריא  [השירותים

ובחול   חולין בשבת  ביטול  קריאת ספרי  האיסור משום  הבל,  דברי  זרה,  לעבודה  כשאין קשר  האלילים,  אל  תפנו  אל  לצים,  ]מושב 

 בירור הלכה, תשפ"א   תורה, בנשים, עראי, לצרך גופו, לצורך לימוד, לצורך עסקיו[

]האם בעל גמ"ח יכול לחייב עדים לחתום על ערבות לצורך הלוואה כסף בשבת  חתימת ערבים על גמ"ח בשבת במקום פיקוח נפש  

כשמכיר את הערבים ניתן לקבל מהם תקיעת כף שיחתמו על השטר במוצ"ש, חובת קופת  במקום פיקוח נפש, דיני ממונות בפיקוח נפש,  

לשמור על כספי הגמ"ח ולהלוות בחתימת ערבים טובים, עדות שקר משום פיקוח נפש, אסור להציל עצמו בממון חברו,    גמ"ח ציבורית

ספקו של דוד המל, פלישתים בגדיש, לא תעמוד על דם רעך אינו משעבד את ממון הזולת, חובת הצלה, זכות הקנין, כשבעל הממון נמצא  

על הצלת נפשות, לווה ממון להציל יהודי בתקווה שהציבור ישתתף עמו בפירעון ההלוואה,    במקום ההצלה, האם רופא יכול לתבוע ממון

   האיחוד בחידוד, תשע"ד  כשאין לניצול כסף האם יכול לקחת ממון חברו כשיודע שלא יוכל להחזיר[ 

]בהפסקת חשמל האם ניתן להטמין את האוכל בתוך שמיכות, לחמם בקבוק תינוק בתוך מים חמים, להטמין   הטמנה  -מדיני שבת  

עוף קר בתוך חמין, לשפוך מים חמים לטרמוס, הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל, לעטוף סירים שעל הפלטה במגבת, להטמין מאכל לתוך 

מי דעת   בנייר כסף בתוך תנור חם, מאכל שהוטמן בטעות באופן האסור, מה דינו[  החמין המונח על האש, האם מותר להניח חלה עטופה

 (, תש"פ 15)

יית בגדים רטובים ]לבחוש בקדירת החמין המתחיל להישרף, להוציא בכף אוכל מסיר המונח על האש, בדיעבד, תל  מגיס  -מדיני שבת  

 (, תש"פ 17מי דעת )    בבית, האם יש הבדל כיצד נרטב הבגד, טלטול בגדים רטובים בשבת, ניגוב רטיבות בשבת[

יי,  האם מותר להרטיב בשבת בגד נק]  כיבוס  -מדיני שבת   לנגב  האם מותר להכין כך,  דים במגבת והרי היא נרטבת ע"י  כיצד מותר 

 (, תש"פ 18מי דעת ) [רטיה בשבת

(,  20מי דעת )  ת, סידור המיטה בשבת, סחיטת פרי בשבת, אסור מדאורייתא, מדרבנן, מותר[קיפול הטלית בשב]  גיהוץ  -מדיני שבת  

 תש"פ 

מדוע מותר לאכול  ת, הסרת איפור מהפנים או לק מהציפורניים,  האם מותר לאשה להתאפר בשב]  איפור צביעה וגזיזה  -מדיני שבת  

 (, תש"פ 21מי דעת )  [ ה, תלישה או גזיזהגזירת שערה אחת אסורה מן התורהאם גם  ם, מאכלים אדומים בשבת הרי זה צובע את השפתיי

ירושלמי מבואר שהיו מכים את הבהמה בשרביט כדי  ב  מלאכת הצביעה במשכן נועדה לשם צביעת הצמר שהשתמשו בו.]צובע בשבת  

ה על  פודר קת  אב .  העברת "סרק" ואיפור בשבתופוקסת מהתורה או מדרבנן.  כוחלת  ,  צביעה שאינה מתקיימת   .שעורה יתאדם ויתייפה

האשה,   בשבפני  לשימוש  "כשר  איפור   • ופודרה  ליפסטיק   • ואיפור  צבע  הסרת   • וצבע  איפור  במיני  וצביעה  ת.  שימוש  באוכל  צביעה 

כאשר אין כוונתו לשם  . בועמנגב ידיו במפית ועל ידי כך היא נצבעת, ואף שלא היתה לו כוונה לצן, כליאין דרך צביעה באו  "ב"דרך לכלוך

צביעה • כוונתו גם לטעם וגם לצבע • כוונתו רק לצבע ולא לטעם. נתינת יין אדום ביין לבן • נתינת חומרי טעם במים כשהמים נצבעים על  

, שימוש ב"כוס פלא" בשבת,  החילוק בין מלאכת כותב למלאכת צובע  .חומר צובע באסלה  ידם • אומן הנותן צבע מאכל באוכל • נתינת 

 עולמות, תקמד  [משקפיים שהצבע מתחלף כתוצאה מקרני השמש • איסור כתיבה ב"הסרת מונע" • "זילותא דשבת
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ת,  כיצד מותר לסרק את השערות בשב ת,  צמותיה של הילדה התפרקו האם מותר לשוב ולקולען בשב]  סירוק, תלישה  -מדיני שבת  

לגמרי בשבת,  האם מותר לסרק "פאה" בשב  יבלת,   ציפורן שנתלשה קצת האם מותר להסירה  הוצאת לכלוך תחת הציפורן, חיתוך  ת, 

  (, תש"פ22מי דעת )  ת[מותר לקלף גלד של פצע בשבהאם 

להעביר  ם, האם מותר לאכל סעודת שבת בחצר עם דשא,  האם מותר לחמם בקבוק של תינוק בתוך מים חמי]  זריעה  -מדיני שבת  

זר פרחים בשבת  לאגרטל בשב  להוסיף מים אל המים,    נפלו מהאגרטלשפרחים  ם, החזרת  אגרטל פרחים ממקום למקו האם ת, קיבל 

 (, תש"פ 23מי דעת ) הכניסו לאגרטל עם מים, להכניס או להוציא גרעין אבוקדו מצנצנת מים[מותר ל

שבת   שאינו    זריעה  -מדיני  נקוב,  עציץ  עציצים,  ברכת ]הזזת  לברך  לקרקע,  המחובר  מצח  להריח  דשא,  על  לרוץ  או  ללכת  נקוב, 

 (, תש"פ 24מי דעת ) האילנות, שימוש בסיכת ביטחון[

גלגל ים, ניפוח מיטת אויר, קריעת נילון נצמד או נייר   ]חיבור שני ניירות ע"י סיכה, ניפוח בלון או  הידוק ניפוח וקריעה  -מדיני שבת  

 (, תש"פ 25מי דעת ) כסף מהגליל[

בפטיש  -מדיני שבת   יעש]  חיתוך, מכה  מה  לפני שבת  נייר חתוך  להכין  לקורעו במקה,  שכח  להקפיד שלא  צריך  הנקבים  האם  ום 

 (, תש"פ 26מי דעת ) ם, כללי מלאכת כותב[האם מותר לחתוך תחבושת בגודל מסוי ך, העשויים לכ

האם יש  ן,  לצייר באדי כפור שעל החלולכתוב או   ר,  האם יש איסור לכתוב ע"ג אותיות הכתובות כב]  כתיבה ומחיקה  -מדיני שבת  

ת,  האם קיימת בעיה לאכול עוגה שיש ע"ג אותיו ה, למחוק כתם דיו,  לשחק בלוח כתיבע,  איסור לעשות באוויר סימני אותיות עם האצב

 (, תש"פ 27מי דעת ) הפרדת דיבוק שתי אותיות בספר תורה בשבת[

ספר ה,  אותיות הכתובות ע"ג העוגה מדבר שאינו ממין העוג ת,  האם מותר לקרוע את הדף בין האותיו]  כתיבה ומחיקה  -מדיני שבת  

בשב לפותחו  מותר  האם  הדפים  חודי  על  אותיות  בו  בשב ת,  שכתובות  לאוכלה  מותר  האם  אותיות  עליה  שיש  ידית עוגה  החזרת  ת, 

   (, תש"פ28מי דעת ) ה מדלת, הסרת חלון כפול נגד סערות[שנשמט

סתה בקרח, האם מותר לפזר עליה ומדרכה שכ ו,  האם מותר להניח בשבת קרש בתוך שלולית מים כדי לעבור עלי]  בונה  -מדיני שבת  

ת, האם מותר להרכיב לול או עריסת תינוק בשבת, סגירת בקבוק תינוק שיש בו הברגה, פירוק והרכבת בקבוק טרמוס,  בשבחול או מלח  

   (, תש"פ29מי דעת ) הגבהת והנמכת סטנדר[

לה ]   וסותר  בונה  -מדיני שבת   וכדו', האם שמפתח  ת,  נמיך את ראש המאוורר בשבלהגביה או  נתקע במגירה או בקופסת תכשיטים 

לשבור את המנעול הנועל  מותר  חבל  חיתוך  והחזרתה מציריה,  דלת  הוצאת  בתוכה,  וילד  שננעלה  בית  דלת  שננעלה,  בית  דלת  פריצת   ,

   (, תש"פ30מי דעת )  ארון[

האם יש איסור בסגירת הדלת או החלון כשיש זבובים  ן,  צפור נכנסה לבית דרך החלון האם מותר לסגור את החלו]  צידה   -מדיני שבת  

ת, הצלת דג קטן באקוריום  דג באקווריום האם מותר לתופסו בשב ת,  סוגרה בשבאם נכנסו זבובים לקופסת הלחם כיצד מותר ל ת,  בבי

 (, תש"פ 31מי דעת ) מדג גדול ע"י תפיסת הגדול, הצלה בבעלי חיים, צער בעלי חיים[

האם   ת,  כללי עשיית אהל בשב ת,  דבורה המסתובבת ע"ג השולחן ומפריעה מאד לסועדים, האם מותר לצודה בשב]  בונה  -מדיני שבת  

האם מותר לכסות את הסוכה ביריעת ניילון )ברזנט( ע"מ שלא   ש,  מותר לפרוס שמיכה ע"ג עריסת תינוק ע"מ להצל על התינוק מהשמ

 (, תש"פ 33מי דעת )ו, להניח פלטה[ ה, להניח 'חמור' שולחן על גבי רגלייכנס הגשם לתוכ

כללי עשיית אהל  ת,  האם מותר לכסות כלי גדול בשב ו',האם מותר לעשות צורה של אהל ע"י ספרים וכ]  בונה וקושר  -מדיני שבת  

 (, תש"פ 34מי דעת ) ["שרקו"שיטות הפוסקים במלאכת  ת, בשב

האם  ש,  האם מותר לאשה לקשור קשר כפול במטפחת הרא ן,  מהו קשר אומ א,  מהו קשר שאינו של קיימ]  בונה וקושר  -מדיני שבת  

שנפרמ הציצית  חוטי  קצוות  את  לקשור  מותר  ו,  מותר  האם  כפול  בקשר  העליים שקשרו  קשר  באדמה,  שנפער  בור  סביב  חבל  קשירת 

 (, תש"פ 35מי דעת ) להתירו בשבת, האם מותר לעשות קשר אחד ומעליו קשר עניבה[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_22_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_24_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_25_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_26_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_26_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_27_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_29_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_33_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_34_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/291_35_80.pdf


 
 

 

מקרא העדה, תשע"ח  דיני שבת, קשר של קיימא, האם דעת הקושר או דעת בני אדם[  ]קשר לענין תפילין וקשר ל  מלאכת קושר בשבת

 ( תכז)עמ' 

]כללים במלאכת הוצאה, לבישת חולצה על חולצה בכדי להראות לחברו, מעיל גשם, ניילון על הכובש   מלאכת הוצאה  -מדיני שבת  

 (, תש"פ 36מי דעת ) שלא ירטב, ממחטה על הצווארון לספוג זיעה[

ת הרבים בפאה המכוסה ניילון, משקפיים, משקפי ראיה, משקפי שמש, שעון יד, תכשיטים, ]יציאה לרשו  מלאכת הוצאה   -מדיני שבת  

 (, תש"פ 37מי דעת ) אות הצטיינות על בגד של חייל, תוית על רגישות אלרגית, מקל הליכה, ומקל העשוי לכבוד[

]בגד שתפורים בו כפתורי רזרבה, תוית מניקוי יבש, לולאת תליה של בגד שנקרעה, יצא בטעות למקום   מלאכת הוצאה  -ני שבת  מדי

 (, תש"פ 38מי דעת ) שאין בו ערוב כיצד ינהג, עירובי חצרות[

]עירובין בשכונה גדולה או עיר גדולה, מחיצות גמורות או צורת הפתח, עיר מעורבת, כמות הפת לעירוב, היכן   עירובין  -מדיני שבת  

  (, תש"פ39מי דעת ) להניח את הפת[

  מי   ]עירוב חצרות בעיר מעורבת, עירוב תחומין, מהיכן מודדים אלפיים אמה, מהי עיר שנחשבת כולה כד' אמות[  עירובין  -מדיני שבת  

 (, תש"פ 40דעת )

בשבת נעלים  אדם   קשר  בני  סוגי  פתיחה,   ללא  לחלוץ  לרגיל  נעליים  קשר  נביאים,  או  תורה  ספרי  חגורת  כפול,  קשר  עניבה,  ]קשר 

 נהורא דשמעתתא, תשפ"א בתדירות פתיחת וקשירת עניבה, הלכה נפרדת, כל אחד למנהגו[

האם מותר  ,  האם מותר לנקות חסה מתולעים לפני השימוש,  האם מותר לשטוף פירות וירקות לפני השימוש]הכנת סלט ירקות בשבת  

וירקות  לקלף זמן הוא  פעולות המותרות,  להשתמש במקלף,  פירות  ,  דק  האם מותר לחתוך את הירקות דק,  רק בסמוך לסעודה, כמה 

או    האם חיתוך של אצבעות דקות,  בסלייסר,  להשתמש בסכין מקצועית  האם נוכל,  איסור גם בחיתוך בשר גבינה ביצים דק דקהאם יש  

 תורה והוראה, תשפ"א [נו בערב שבתינמנעים מלהכ מדוע יש, כיצד נכין סלט ביצים בשבת, פרוסות דקיקות אסורה

 זרע ברך, תשפ"א  ]מפרכסת האם היא כחיה[? אם חייב בשבת משום נטילת נשמההשחט רוב שנים בבהמה, ובא אחר וחבל בה, 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' סה( -לענין הלכה הלכות בורר

בורר בשבת   בהלכות  ליברמן שליט"א"הגר  -שאלות  לשתיים]  י  סעודתו  כשמחלק  לאלתר  להתפלל  ,  בורר  כדי  הברירה  להקדים 

 אהליך יעקב )ז(, תש"פ )עמ' קל( קובץ תורני מה טובו  [אם נאסר באכילההרר אוכל של חברו , בהפרדת שמן מתבשיל, מנחה

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נח(  ]איסור טלטול המת, איסור רפואה בשבת, איסור מכה בפטיש[האם מותר לחנוט מת בשבת? 

או   גופו או מקומו, כשיש לו אפשרות להשתמש בכלי היתר  האם מותר להשתמש בשבת ב'כלי שמלאכתו לאיסור' לצורך 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' נה(   דבר הלכה, תשפ"א]מוקצה[ ? באופן אחר

מלאכה עבור בן חו"ל  ]אמירה לנוכרי איסור דאורייתא או דרבנן, אמירה לבן ארץ ישראל שיעשה  אמירה לישראל הנוהג היתר )א(  

שיפתח עבורו,    -בנמצא בארץ ישראל ביום טוב שני של גלויות, האם מותר למי שאינו פותח מכסה של בקבוק בשבת לבקש ממי שמתיר  

   אזמרה לשמך, תשפ"א הליכה מחוץ לתחום שבת של חברו כאשר לו עצמו מותר, מלאכה בערב שבת למי שעדיין לא קיבל שבת, שליחות[

]שליחות בין אוסר למתיר, מנהג ספרד ומנהג אשכנז, ניקוי אבק מכובעו, חימום מאכל שהוא עדיין אמירה לישראל הנוהג היתר )ב(  

 אזמרה לשמך, תשפ"א בוטינסקי בבני ברק[  חם קצת, מלאכה בשבת לפני זמן רבנו תם, בישול במוצאי יום כיפור, חציית כביש ז'

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' נג(   בשבת חיתוך מאכלים לצורות ואכילת מאכלים שיש עליהם ציורים או כיתובים

 דבר הלכה, תשפ"א  ]בסקויט, מטבע שוקולד[עשיית צורות בתוך מאכלים בשבת, חיתוך מאכלים שיש להם צורות 

הדפים, אותיות או ציורים, כיתוב על האריזה, קריעת עטיפות עם כיתוב או  ]מוחק על מנת לכתוב, כתב על חודי    קריעת אותיות בשבת

 עומק הפשט, תשפ"א  ציורים, ניסיון קריעה בזהירות, אכילת עוגה עם ציורים, ציור בעל משמעות או חסר משמעות[
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תינוק ]רחיצה בשבת   רחיצת  בדוד שמש,  או קרים, מים שהוחמו בשבת, מים שהופשרו בשבת, מים שהוחמו  וקטן, מים חמים  גדול 

 בירור הלכה, תשפ"א בשבת, רחיצת קטן המצטער[ 

]טשולנט, מבושל כל צרכו, אינו מבוש כל צרכו, הנחתו על פלטה, הורדתו, החזרתו,   הערות מעשיות בהלכות חימום מאכלים בשבת 

הבדל הלכתי בין פלטה חשמלית לפח )בלעך( הבלעך פועל על גז ללא חשש יצור בשבת, הנחת תבשיל על גבי קדירה מלאה, הזזת קדרות  

 (עדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -לענין הלכהעל גבי פח בשבת, חימום מאכל על רדיאטור, על דוד מים חמים[  

]לצורך מצוה, לצורך מאכלי שבת, מזכה לאחר בערב שבת, מתנה ביום טוב, השאלה בשבת ובמוצאי שבת לבצע הקנאה[    מתנה בשבת

 אזמרה לשמך, תש"פ 

אנשים   העמדת  ע"י  בשבת  מחיצה  שליט"א  -עשיית  הכהן  הלר  יחיאל  אברהם  רבי  בהעדר    הגאון  או  האנשים  ]במודעות 

קובץ תורני מה טובו אהליך יעקב )ז(, תש"פ     מודעותם, כדופן לסוכה, האם מותר להשתמש במחיצת אנשים פעם נוספת, טעם האיסור[

 ( רכג)עמ' 

זזות בשבת   בניה קלה,  מחיצות  של  ופירוק  או שמא תכונתה מוכיחה טפי ]בניה  הבנין,  על  וצורתה תוספת  הדלת  מחיצה אקוסטית, 

וגגו לדלת  דומה  צירים.  שהיא  גבי  על  שנע  לצניעות לן  הנעשית  מחיצה  בשבת,  אסורה  המתרת  מחיצה  ממושך.  לזמן  בשבת  דלת  סגור 

ם. תנועה את החדר לשניחלק  ל  הטרת. מתקיעת הידית.  אף שמשתמשים עם בריחים לחזק את הדלת, מ"מ עדיין שם דלת עליה.  בעלמא

 עומק הפשט, תש"פ   על גבי צירים קבועים[

לשבת   מצויות  רחיצה הלכות  קטנים,  ויולדות,  מעוברות  סכנה,  בו  שאין  חלוה  שנעקרה,  שן  שבר,  חתכים,  נפש,  פיקוח  אבר,  ]סכנת 

משחה,   התעמלות,  פיזיוטרפיה,  טיפולים,  וויטמינים,  תרופות  הנקה,  קצת,  חולה  מהרטבה, בשבת,  גמילה  קוץ,  הוצאת  חום,  מדידת 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ   איסוף שתן, רפואה בשבת[

הרב  -דבר הלכה  ]חשש אשווי גומות, מוקצה, גרף של רעי, בית מרוצף, עובדין דחול, מטאטא מיוחד לשבת[שימוש במטאטא בשבת  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' נג(     נחום איזנשטיין שליט"א, תשפ"א 

האם    ,לאכול את הסוכריות שעל גבי הספינר והשבשבת בשבתמשחקי ילדים בשבת, בנין וסתירה בכלים.  ]   ספינר עם סוכריות בשבת

פירוק הכלי,   ועתה מוריד את הדבר החיצוני  היה  כלי  החוזר לקדמותו: אינו נחשב מתקן מנא,  יש בכך  לו,  ודבר חיצוני הפריע  מתוקן 

תיקון קל: אכילת הסוכריה הוא תיקון קל ואין ל.  זה ואינו תיקון או קלקודרך משחק: צורת שימוש במשחק  .  וחוזר למצב של כלי גמור

ואינו נחשב 'מתקן מנא'. לא מסתובב: במקרה שהסוכריה דבוקה למרכז הספינר, מותר לאכול את   .בו טירחה גדולה להחשיבו כמתקן

האדם,   .  הסוכריה צורך  שהוא  כיון  אוכלים  ביזוי  של  חשש  בספינר  אין  אוכלים:  כללביזוי  נפסד  צריך  .ואינו  בשבת  האריזה  בפתיחת 

 עומק הפשט, תש"פ ם[ להיזהר לא לקרוע אותיות וציורי

הזה   בזמן  בהלכהשבת    -כינים  הטבעים  הוכרע  ,]השתנות  שאינם    בשו"ע  מכיון  בשבת,  כינים  להרוג  שמותר  הגמרא  סוגיית  פי  על 

נשמה. נטילת  בהריגתם  אין  כן  ועל  החיים,  בעלי  ככל  ורביה  מפריה  פריה  כיום     נוצרים  של  בדרך  מביצים  נוצרים  שהכינים  לכל  ידוע 

דב בשבת,  כינים  להרוג  שמותר  וההלכה  חז"ל  דברי  את  מכחישה  לכאורה  המציאות  כי  ונמצא  ההסברים ורביה,  בענין  דסלר  הרב  רי 

סיכום שיטות הפוסקים בדין הריגת כינים בזמנינו,   הטבעיים של חז"ל, שלא ההסבר מחייב את הדין, אלא להיפך, הדין מחייב הסבר.

בזמנינו. הטבעית שהשתנתה  המציאות  עם  בשבת  כינים  להרוג  שהתירו  והשו"ע  חז"ל  דברי  התאמת  ובירור  ולמעשה,  נושאים   להלכה 

 תורה והוראה, תשע"ט    עולמות, לט ים בהם יש שינוי עם הטבעים שהיו בזמן חז"ל[ נוספ

]אין פרים ורבים, כיני הראש וכיני הגוף, ביצי כינים, ביצי כינים המתרבים   שליט"ארבי יהודה טשזנר   וןהגא -הריגת כינים בשבת 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' קמג(     (יאבמה תורנית לבירורי הלכה ומנהג )ו(, תש"פ )עמ'   -קובץ מנורה בדרום   ללא רביית הזכר[

 דבר הלכה, תשפ"א ]צביעת הידים או הפנים, איפור בשבת על הפנים, ממרח, טלק[ אכילת תות וסוכריות בשבת  
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 שמירת שבת בעידן המודרני   נושא בפרשה:

 

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' סצו(    עולמות, קכד ]לילה לבן, בקטבים, בטיסה על פני הקוטב[שמירת שבת במדינות הצפון 

, מלאכת אופן על טבעי וסגוליהמופעלת בדיבור או ב]פעולות בשבת    המשכןמלאכות שבת בעידן המודרני שלא היו כמותן במלאכת  

 מנחת אשר, תשע"ח [  מחשבת

]הגרש"צ רוזנבלט שליט"א[    ]נולד, מוקצה, מי גשמים, חיבור מי מזגן למיכל ההדחה בשירותים[מי מזגן הנוטפים ממנו בשבת  

 דרכי הלכה, תשפ"ב-דרכי השבת

 רכי הלכה, תשפ"ב ד-דרכי השבת שליט"א[  לובין  מ"מ]הגר  ]פתח מקרר ונדלקה נורה[איסור הנאה ממעשה שבת 

]ניוון שרירים[ המתקשר עם סביבתו באמצעות מצלמה המתעדת את תנועות עינינו    A.L.Sהפעלת ציוד בשבת ע"י חולה  

 מנחת אשר, תשע"ח ועפעפיו 

 שמע משה, תשע"ח וי []כלי, יחדו לתשמיש? למקבל ולשאר בני אדםבשבת  'מוקצההאם היא 'ר "מטבע שקיבלו לשמירה מאדמו

והאם מותר   ]מיועדת לדברי דואר שאסור לפותחם בשבת, ואין לפתוח את דלתה[האם תיבת דואר שבפתח הבית היא מוקצה  

 וישמע משה, תשע"ח להניח בה בשבת את מפתח הבית? 

 מעדני אשר, תשע"ב    ]כ, י[  במחשב בשבת הכתיב

 

 שעון בשבת ושעון שבת

 

]גרמא, המעמיד בהמה על קמת חברו, עלוקה לשאיבת דם בשבת, צידה בשבת  שימוש במכשירי חשמל המופעלים ע"י שעון שבת  

 נוה ההיכל, תשע"ה  הדלקת נרות שבת אשו משום חציו[  - ע"י כלב ציד, טחינה בשבת בריחיים של מים, נמוקי יוסף

מזיק, צידת צבי באמצעות כלב,   -]הכנת אוטומט לפני שבת, מעמיד בהמה על קמת חברו  שימוש בשעון שבת בשבת להפעלת מזגן  

 נוה ההיכל, תשע"ח טחינה בשבת בריחים של מים, גרמא[

]האם שעון הוא כלי מדידה, כלי שמלאכתו לאיסור, מדידה של מצוה, מדדית הזמן אינה מצוה, זמן תפילה ולימוד הוא שעון בשבת  

ת כמות וזמן אכילה לחולה ביום כיפור, משקל של מצוה, רוב שימוש  מצוה, מדידת מקוה, מדידת פתח בין חדר שמת נמצא בו, מדיד

השעון לדבר איסור, כלי שהשמוש המותר בו הוא 'קבוע' אך אינו רוב, טלטול שעון יד, שעון כיס שעון מעורר ושעון קיר, האם שעון הוא 

   שלמים מציון, תשע"חלא, יד[  ] את השבת()ושמרתם  תכשיט, עיקר השעון אינו עשוי לתכשיט, הוצאת שעון יד במקום שאין ערוב[

האם מותר לשנות שעון שבת להמשיך מצב של הדלקה או כיבוי, ולשנות מצב דהינו להקדים הדלקה או כיבוי, ]  שינוי זמן בשעון שבת

 בירור הלכה, תש"פ    (מאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'  - בירור הלכה ב, כיבוי וגרם כיבוי[בשבת, וביום טו
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 אוטומציה 

 

]מקרר מכני, תרמוסטט, מקרר דיגיטלי, יצירת זרם, הגברת זרם, לחצן דלת, כרטיס פיקוד אלקטרוני, התקני מקרר דיגיטלי בשבת  

 עומק הפשט, תשע"ח  שבת שונים, שעון שבת[

 חובסקי, תשע"חהגר"א גני ]שוגג, לא נחיא ליה, דין המאכלים, מוקצה[שכח לנטרל מנורה במקרר, ובטעות פתח בשבת 

]אמירה לגוי שבות, אין שליחות לעכו"ם אחר מתן תורה,  פתיחת דלת מקרר בשבת ובהדלקת הנורה    -אמירה לגוי בפסיק רישא  

הנוכרי הופך לשליח  מעמד בני ישראל קודם מתן תורה, טעמי איסור אמירה לנוכרי בשבת, למנוע זלזול בשבת, ממצוא חפצך ודבר דבר,  

אמירה לגוי בפעולה שהיא פסיק של ישראל. נפק"מ באמירה לגוי בערב שבת, אמירה לגוי בשבת לביצוע במוצאי שבת, כשהגוי לא ביצע.  

רישא, באיסור דרבנן או באיסור דאורייתא, פתיחת ברז מים חמים לחמם מקוה, המאפשר כניסת מים קרים לדוד, סריקת שערות אשה  

 נגר שליט"א, תש"פ שיעורי הגרי"ט ז  ע"י נוכרית לצורך טבילה[

שבת   תאורת  צידה כיסוי  איסור  וטלטול,  נגיעה  בסיס,  תריס,  סגירת  מוקצה,  המנורה,  טלטול  לאיסור,  שמלאכתו  כלי  לעמפ,  ]שבת 

 עומק הפשט, תשפ"א  בלכידת חרקים מעופפים[

של]  מיוחד לשבתקומקום   חזקה  נעילה  'קנדי',  קיים    קומקום מחברת  להרתחת המים במצב שבת,  אין אפשרות  לבסיס,  הקומקום 

גוף החימום מתאדם. קומקום מחברת 'אור לשבת', נעילה חזקה של   חשש מחמת האפשרות לריקון כל המים, יש נורה אדומה קטנה,

שבת, אין אפשרות לריקון כל המים ואין חשש שיגרם כיבוי, גוף החימום   צבהקומקום לבסיס, אין אפשרות להרתחת המים כשהוא במ

שלהבת: נר שדלק בבין השמשות, או שדולק בשבת, השלהבת מוקצה, ומדין בסיס גם השמן הפתילה    אינו מתאדם, יש נורת ביקורת.

בחול. במנחת שלמה ביאר שהשלהבת   גם  והנר עצמו. חזו''א ביאר שאין מטלטלין שלהבת בשבת מחשש כיבוי, וגם שאין דרך לטלטלו

הצדדים: נחלקו הפוסקים האם מכשיר חשמלי שיש בו חוט להט הוא    מתחדשת כל הזמן, באגרות משה ביאר שאינו כלי ונחשב כאבן.

  בסיס לאיסור שהעיקר הוא הגוף חימום, או שדינו כבסיס לאיסור והיתר  בכלל מוקצה דשלהבת או לא. ובקומקום נחלקו האם נחשב

,נאמרו השיטות הבאות; אסור משום מוקצה דשלהבת ומשום גזירה   900S-KN'קנדי' דגם  בקומקום    והמים שהם היתר חשובים יותר.

ויזהר להשאיר מים בגובה    דמוליאר בו מים. מותר  ימלא  יחמיר.  3-2שמא  נפש  ובעל  'אור    מ''מ. מצד הדין מותר  בקומקום של חברת 

דגם   השיט  K2207-OLלשבת'  מותר,,נאמרו  הפוסקים  רוב  לפי  לכתחילה,  מותר  הבאות;  בדעת   ות  אומרים  יש  וכן  שני  החוט  לשיטת 

 עומק הפשט, תשפ"א  [הגרי''ש יש להחמיר שמא הוא בכלל 'מוקצה דשלהבת', כיון שמחובר לזרם החשמל

]מונה מים מכני, מונה מים חשמלי, הגברת ויצירת זרם, מתקן מנא, מלאכת כותב, פסיק רישא, ניחא ליה, יטליים בשבת מוני מים דיג

   עומק הפשט, תשע"חגרמא, אינו יודע לשאול, שעון דיגיטלי כשר, מונה החברה[ 

]משאבות לחץ, מנוע אינוורטר, פרוסטט, פתיחת מקרר בשבת בזמן שהמנוע לא פועל, פסיק  אספקת מים לבניינים גבוהים בשבת  

   עומק הפשט, תשע"ח רישא, ניחא ליה, התקן שבת[

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מד( חשמל בשבת, שמופעלת בה משקולת[  מעלית אוטומטית, ]השימוש במעלית שבת 

[  מדרגות נעות,  מעלית הפועלת עלידי גוי  ,הצדדים להתיר במעלית אוטומטית  ,איסור שימוש במעלית רגילה]  מעלית אוטומטית בשבת

 עין יצחק, תשע"ח 

עומק הפשט,     , פסיק רישא, מלאכת כותב, הקרנה על מסך, או שמירה[]הליכה לכותל, לא אפשר ולא קמכויןמצלמות אבטחה בשבת  

 תשע"ו 

]איסור כתיבה או מכה בפטיש בצילום דיגיטלי, כנ"ל כשהמצלמה מחוברת למסך, שינויים חשמליים    הליכה לכותל בשבתות ובחגים

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קנד( , ניחא ליה[  אצלמה בכניסת המצולם לשטח המצולם, מצלמות אבטחה, פסיק רישבמ
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הראשונים, טלטול מכשירי חשמל, מוקצה מחמת חסרון  ]טלטול השלהבת, השלהבת בימי חז"ל ובימי  טלטול תאורת חירום בשבת  

 עומק הפשט, תשפ"א כיס, שמא ינתק, תאורה עם חוט להט, תאורת לד ללא חוט להט, יום טוב[

דלקת נר שבת, קבלת שבת בהדלקת נרות, הדלקה ע"י האיש, כיבוי ]מצות ההאם מותר להדליק נרות שבת וחג במצית אלקטרוני?  

גפרור שהדליקו בו את הנרות, ברכת הנשים אחר הדלקת הנר, איסור מבעיר כשאין דבר המתכלה, איסור סגירת מעגל חשמלי, איסור 

 שמעתא, עמיקתא, תשפ"א   בהמשך הלחיצה ]מצמצם[, כיבוי גחלת של מתכת, גרם כיבוי במצית גז, הדלקת רוב הפתילה[

ללא גז מחובר    -]כיבוי הגפרור, לעזוב את היד מאחיזתה במצית, כיבוי בידים או כבה מאליו, מצית הפלא  מצית הפלא לנרות שבת  

, הדלקת ניצוץ חשמלי, ללא חשש כויה, אחיזת הלחצן, טלטול אחר ההדלקה, הפסק באחיזת המצית בין הברכה  USBלבטריה, כניסת  

 ומק הפשט, תשפ"א ע   שניות[  13להדלקה, הדלקת האש בור הפתילה היוצאת מהנר, מצית עם פעולה מוגבלת בזמן של 

]רפואה, מונח על המצח ולאחר כמה שניות מאירות בו שתי אותיות, וכשאין חום מאירה אות אחת, האם פעמי בשבת  -חום חד-מד

השימוש בו מותר בשבת, איסור כתיבה או מחיקה, שאילה ב'אורים ותומים' בשבת, כתב שאינו מתקיים, פתיחת ספר שכתובות אותיות  

 עין יצחק, תש"פ על צידו[ 

שבת   למחלל  דירה  למגורים  השכרת  דירה  השכרת  בין  עבירה',  עוברי  לידי  'מסייע  עיוור',  'לפני  במעלית,  שימוש  חשמל,  ]הדלקת 

או ישוב בתשובה, מרבה בשיעורים באיסור לפני עיוור, הבדל  להשכרתה לעסק, כשניתן לשכור דירה זהה מאדם אחר, שמא השוכר ימות  

בין המצב בחו"ל למצב בארץ ישראל, האם אסור 'להכשיל' רק בזמן האיסור או אף קודם זמן האיסור, לכבד אורח במזון ושתיה אף 

ם היתה מעלית ובבנין זה אין  שלא יברך, כי אחרת יכשילו באיסור "שנאה" שהוא חמור יותר, להשכיר דירה למחלל שבת כשבביתו הקוד

   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ מעלית, להשכיר דבר שאינו מיוחד לעבירה, איסור מסייע במומר[

, מוליד, הנחתו בלילה במקום שהשמש תגיע אליו ביום,  ]מכה בפטיש, או בונהשימוש בשבת בצעצוע המונע באמצעות פאנל סולארי  

 אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' ח(  סוף חמה לבוא, גרמא[

 אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' ח( ]ללא צורך בגלוקומטר המצריך דקירה חוזרת[מד סוכר רציף בשבת 

אספקלריה )כד(,    ]טעה ולא העביר למצב שבת, השפעת הוצאת המים על הטרמוסטט[הוצאת מים ממיחם תרמוס בשבת במצב 'חול'  

 תשפ"א )עמ' ט( 

המאושרים   התנורים  ברשימת  מופיע  שאינו  בשבת  אפיה  בתנור  שבת  שימוש  בשעון  שימוש  מובנה,  טיימר  באמצעות  ]שימוש 

 י( אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' חיצוני[

 אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' יא(  ]כלי ראשון או שני[הכנת תה ממתקן מיני בר בשבת 

  ברמת הדירה[ ]בדיקת לחת מים צפויה, לאפשר שימוש גם בשבת, פיקוד שבת לבנין או  קומות    9עקיפת משאבת מים בשבת לבנין בן  

 אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' יג(

אספקלריה    ]הוצאת דם, מכה אביו ואמו, עשיית חבורה, לכבודו ובהסכמתו של ההורה[בדיקת סוכר קלאסית להורה בשבת בשינוי  

   )כד(, תשפ"א )עמ' טז(

]חיישן תנועה המגביר את האור המעומעם לאור חזק, פסיק רישא  מעבר בשבת ברחוב שתאורת הרחוב בו מוגברת במעבר אדם  

 אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' יח( דלא ניחא ליה, תאורת לד, עקיפת המתקן[

לחורף בשבת   הזזת  אמצעי חימום ביתים  כשרות,  תו  נושאי  חלונות, מזגנים  או  דלתות  פתיחת  לגלאי  או  ל'רגשים',  ]ציוד המחובר 

תריסי מזגן בשבת, ההבדל בין הזזה כלפי מעלה לבין הזזה כלפי מטה, חימום תת רצפתי, חיבור לשעון שבת, הימנעות מפתיחת וסגירת 

ומו, חימום חלל הבית ע"י מערכת יונקרס, חימום ע"י מערכת הסקה  דלתות והליכה יחפה, דריכה ברגל על ה'רגש' בשל אי ידיעת מיק

 ( כאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'  חשמלית 'דקוהיט' באמצעות פאנלים שמאחוריהם סלילי אלומיניום חמים[
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וור בתקשורת ישירה למוח שלא דרך העין, שימוש במשקפי 'אורקם' לכבדי ראיה בשבת, עין ביונית ]הסדרת ראיה לעיראיה מלאכותית  

  ורשתית מלאכותית, האם ראיה זאת תחשב 'ראיה' לגדרי ההלכה, האם ראיה זאת המופעלת ע"י אותות חשמליים תהיה מותרת בשבת[

 (כטאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'  

לצורך הדלקת חימום   נגיף הקורונה, טלטול מוקצה, הושטת 'שלט' לגוי בשבת  לדירה מחמת  לגוי המסרב להיכנס  ]הוצאת שלט 

 מים חיים, תשפ"א    פרי עמלנו, תשפ"א מוקצה מחמת חסרון כיס או כלי שמלאכתו לאיסור[

 

 שימוש והנאה מתוצר של חילול שבת 

 

 דברי שי"ח, תשע"ז השימוש בחשמל כשר בשבת  

]רפורמת החשמל, רשות החשמל, חומרי הבעירה, היצרנים,  תש"פ    -תמונת מצב עדכנית תשע"ט  -חשמל בשבת במדינת ישראל  

ניהול המערכת, יצור ע"י גז, פעולות מטעמי 'חיסכון', שיקולי מרחק, הסכמים והסדרים, עלויות ואיכות הסביבה, תיקונים, התייחסות 

 הגריי"מ מורגנשטרן שליט"א, תשע"ט הלכתית: חילול ה', לפני עיוור, מסייע, הנאה ממעשה שבת, פתרונות[ 

במוצאי שבת, בכדי שיעשו"  זמן "  יעור  שהמתנת  ך,  צור  במקום,  בדיעבד  לכתחילה, ,  לאחרים ד, לו,  במזי,  שוגגב[הנאה ממעשה שבת  

 ישראל,עצמם, ולצורך    לצורך  וקטן   שוטה  חרש  של  שבת  שהג, מעבשוג  בדיעבד  שבת  מעשה  בו  שהותר  צורך"  מקום, "במעשה שבת של גוי

, בשבתן  שהוכן  יתות, עהשב  ללמפעל מחמ  סחורה  קנייתו",  שיעש  בכדי"  שבת  מוצאי  עד  רק  או  לעולם,  ישראל  עבור  ומר מ  של  בתמעשה ש

  הנאה אין    כאשר  שבת  ממעשה  הנאהת,  בשב  שהוכן  במטוס  שבת   במוצאי  טיסה,  בשבת  בנסיעתו  נסיעה במוצאי שבת באוטובוס שהתחיל

 יז  עולמות,   [בצנרת  שנעשה פיצוץ מתיקון הנאהלאפשר שינה, כיבוי אור , מרשם רפואי שנכתב בשבתר, הדב מגוף

בו להימנע מלהשתמש בסידור שנדפס בדפוס שמחללים  יש  לשם שבת?    האם  ע"י רשעים, סידור שנכתב שלא  שנדפס  ]סידור 

    האיחוד בחידוד, תשע"ח שמים, ספר בדפוס או סידור בכת יד, סידור שנדפס בחילול שבת, לסמוך על רוב דהודפסו בחול[ 

 אספקלריא, תשע"ח עמ' עג   סיעה בשבת ברכבת מטרו ומטוס ובאניה בהודונה

, לסוללים, לחברת הרכבת, לציבור הרחב, האם ]שנסללה בחלקה בחילול שבתהאם אסורה הנסיעה ברכבת בין באר שבע לדימונה?  

 ירחון האוצר )יג( אדר תשע"ח )עמ' קסה(    האוצר )יב(, שבט תשע"ח )עמ' קלא(   (כאספקלריא, תשע"ח )עמ'   [מותר 'לצרוך' מוצר זה

]מעשה שבת, תינוק שנשבה, עכו"ם או מומר, נעשה עבור אחרים, בנה ע"י עכו"ם בשבת?  האם אסור לנסוע באמצעי תחבורה שנבנה  

שמעתא      בשבת, בנה ע"י עכו"ם בשבת בשכר, ישראל שבנה, ישראל שבנה ע"י ישראל אחר, כשמוחים בדבר, לאסור דבר שאינו שלו[

   ( 178( טבת תשע"ח )עמ'  183ירחון יתד המאיר )   עמיקתא, תשע"ח 

 עומק הפשט, תשע"ט    קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' מב(מים מותפלים ושימושם בשבת   -מים של שבת  

]רכישת מוצרים ממפעל מחלל שבת, האם יש הבדל שבת'  שימוש 'מעשה    -איסור להשתמש במוצרים ממפעל שאינו שומר שבת  

יוצרו, וכאלו שיוצרו באותו מפעל ביום חול בוודאות, לפני עיוור לא תתן   בין מוצרים שידוע שיוצרו בשבת ובין כאלה שאין ידוע מתי 

 מאור השבת, תש"פ  מכשול, מסייע לידי עוברי עבירה[

 ד "מעדני אשר, תשע  [ כ, ח ]נסיעה במוצ"ש ברכב של מחלל שבת  

שנעשה בחילול שבת, תינוק ]קבוצת חוקרים שבהם מחלל שבת, האם רשאים להשתמש בתוצאת מחקרו  מחקר משותף שנערך בשבת  

 שואלין ודורשין, תשפ"א  שנשבה, מעשה שבת[
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 אב ואם כיבוד   נושא בפרשה:

 

 פ"א ברוך שאמר, תש-שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"אמעלת כיבוד אב ואם  

 ( נגאספקלריא, תשפ"א )עמ'  [, להעיר את אביו לצורך קיום מצוה]שמירת המסורת, הכרת הטוב טעמי ועניני מצות כיבוד אב ואם

, מצד הדין או ממידת חסידות, קימה של הידור  ]שומע את קול אביו נכנס?  הרואה את אביו דרך המראה האם חייב לעמוד מלפניו

 (עזאספקלריא, תשפ"א )עמ'    [כשאביו נמצא בחדר אחרמוד בפני רבו העיוור, או מלא עיניו ברבו מובהק ובהוריו, האם חייב לע

ו ושלא בפני אביו, אבי  בפני]בגדרי מורא אביו, איסור סתירה והכרעת דבריו, האם בדברי תורה, או בעניני חולין,      לא יסתור דברי אביו

לא פיקוח נפש[ בטוב ] חש עסקי, אב שאינו רקע על דעות חילוקיכשאביו טועה בדבר משנה, ראה את אביו עובר על דברי תורה כיצד ינהג, 

 עולמות, מב כ, יב[  ], אי קיום צוואת האב[  בטעות בנו את שהוכיח אבה בציבור ודילג מילה, הקורא בתוראב א, להזמין רופמסרב ו

 מעדני אשר, תש"פ  ?מוזגים כוס לבנם האם יש לו איסור לשתותוה םאב או א

גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, מנין שתלמוד תורה וכיבוד אב  ]חיוב בני נח בכבוד הורים, חיוב גר בכבוד הוריו,    כיבוד אב ואם

  מנחת אשר, תשפ"אואם אינם שקולים[ 

 מנחת אשר, תשפ"א ]קורונה[  ?באב המורה לבנו שלא להתחסן -האם יש חובת כיבוד אב 

מקרא העדה, תשע"ח )עמ'    שאביו זורק חפציו, כשמניעת הזריקה היא הכלמתו, תביעת אביו בדין תורה[]משל אב, כ  אב ממונות וכיבוד  

 מלאכת מחשבת, תשפ"א    (תלו

נועם אליעזר,    ]לתת לאביו מאכלים המזיקים לבריאותו לבקשת האב, פיקוח נפש, או תחושת אי נעימות[  כיבוד אס כשגורם נזק לאביו

 תשפ"א

 מעדני אשר, תש"פ האם יש איסור לבן לשכב על מיטת אביו או אמו? 

 מעדני אשר, תשפ"א כיבוד אב ואם למי שנפטרו הוריו מול כיבוד אב ואם למי שהוריו בחיים 

 מעדני אשר, תשפ"א האם מצוות כיבוד אב ואם היא מצווה ללא מזל?  

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' לו(  ]כיבוד אב, יעקב ויוסף, מהר"ם מרוטנבורג[האם אב משתחווה לבנו המלך 

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' לח(  ]הורה חורג, כשאימו ואשת אביו מבקשות מי קודמת[כיבוד אב ואם באשת האב ובבעל האם 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' כא( מדוע המכבד את הוריו זוכה לאריכות ימים? 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' כד( מדוע המכבד את הוריו זוכה לתורה? 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' כז(  ]שוטה[כיבוד אב ואם שנשתבשה דעתם 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' כט( ]בני קורח האם היו חייבים בכבודו של אביהם[כיבוד אב ואם אפיקורסים 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' כט(כיבוד אחיו הגדול 

 מעדני אשר, תש"פ  ?ולספר לאחרים כךהאם מותר להתגאות ב מי שמקיים מצות כיבוד אב ואם 

 מעדני אשר, תש"פ  ]שלוחו של אדם כמותו[האם ניתן למנות שליח שיכבד את הוריו במקומו? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  כשיש בפניו שתי מצוות שקולות ואביו ציוהו לקיים אחת מהן
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 מלאכת מחשבת, תשע"זמצוה אחת או שתיים  -כיבוד אב ואם 

פניני אי"ש,    ]להעיר את אביו הרגיל לקרא קר"ש בזמן המג"א, מחילת ההורים, להעיר ההורים לטובם הכלכלית[הלכות כיבוד אב ואם  

 תשע"ח 

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' כח(עולם הזה או עולם הבא?   -למען יאריכון ימיך 

ולאחר מותו,    ישיבה במקום אביו בבית הכנסת אחר מותו בחייו  של האב  ישיבה במקומו  בכיסא  ]איסור  לשבת  לילד  האם מותר 

ם, קבר שנכרה עבור האב, כבוד אביו  האם רשאי רב בית כנסת לשבת במקומו הקבוע של הרב הקודו,  בבית אחר פטירתאביו  הקבוע של  

ינחם' הבן כממלא מקום א יורש מקומו, ה'מקום  נחת רוח לאב שהבן  ירחון האוצר    ביו בהמשך המסורה שקיבל ממנו[שלא בנוכחותו, 

   )לז(, תש"פ )עמ' קעח(

 באר הפרשה, תש"פ )עמ' יח(מצוות כיבוד אב ואם  

עד במסירות את  וס]אדם ה?  בן העוסק בכבוד אמו ואביו מבקשו שיבוא להאכילו האם עליו לעזוב את אמו ולהאכיל את אביו

קבוע,   באופן  הזקנים  באימו  הוריו  טיפולו  אב בשעת  להאכילוביקשו  עכשיו  שיבוא  אביו  .יו  את  ולהאכיל  אמו  את  לעזוב  צריך  , האם 

לעסוק בטיפול באימו   אחר שכבר התחילאך  שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך', או שכל זה שייך רק קודם שהתחיל לעסוק בכבוד אמו,  '

כיבוד אב ואם היא אותה   .וק בכבוד אביולעסאו    לא יפסיק, העוסק במצוה פטור מן המצוה, העוסק בסיעוד הוריו האם חייב להתפלל

 שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ מצוה או שתי מצוות[ 

]האם מפני כיבוד אב אסור לו למחול לחברו, אם מחל ולא ידע שאביו יכעס האם היא 'מחילה מחל חוב לחברו ואביו מצטער על כך  

 בינת המשפט, תש"פ בטעות'[ 

 ה " מעדני אשר, תשע  [ כ, יב ]הקשר בין כיבוד אב לאריכות ימים  

 ( סט, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   האם מצות כיבוד אב ואם הוי מצוה שבין אדם למקום או בין אדם לחבירו?

 ( עא, תשע"ט  )עמ' אספקלריא     עמוד השדרה הרוחני והגשמי -כיבוד הורים 

 ה " הגר"א גניחובסקי, תשע כ, יב[  ]  חיו הגדול חיוב כיבוד א

 ו " מעדני אשר, תשע   כ, יב[  ]האם יש איסור לקרוא לאחיו הגדול בשמו  

 ה " הגר"א גניחובסקי, תשע   [ כ, יב]מחלוקת בין הוראת אב לאם  

 ה " אשכול יוסף, תשע    ה " מעדני אשר, תשעכ, יב[   ]   [הטוב או גזירת הכתוב]הכרת   כיבוד הורים וטעמו

 , תשע"ו 'ברכת יצחק' -שיעורי ליל שישי הו כיבוד אב כשיש אומדנא שאביו לא היה מצוו

 ד "נוה ההיכל, תשע     ד" הגר"א עוזר, תשעכ, יב[  ]  )מי קודם(  כבוד אב ואם וכבוד זקנו

 נוה ההיכל, תשע"ח   ה נשואה[שחמיו, כבוד אב בא]כבוד ? אשה הנשואה לאחיו הצעיר של אביה האם מחוייבת בכבוד אביה

 מעדני אשר, תשע"ג   ]כ, יב[  (כבד את אביך ואת אמך)  גריות האם צריך לשמוע בקולו?ימבקש מבנו שיקנה לו סהאב 

 ד "מאור השבת, תשע    ו" שלמים מציון, תשע  [ כ, יב ]  ]מצוות עשה ששכרה בצידה[ כפיה על קיום כיבוד אב  

 ד " ע הגר"א גניחובסקי, תשכ, יב[  ] [תוקף הצוואה הממונית נגד רצון התושבים] צוואת אב ששני בניו יהיו רבנים

 ו " מעדני אשר, תשע כ, יב[  ] האם יש איסור לכתוב את שם אביו בלי תואר 

 , תשע"חהגר"א גניחובסקיהוראת אביו ואמו האם חייב להקדים אמו שבקשה קודם, או מי שביקש קודם אם נתגרשו?   

 כא תירוצים עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' צג(  ]מדוע לא חוששים שעשה תשובה[כיבוד אב רשע 
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  ליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יח(יג  אוסף -מאמרי עינינו גל מושגים ודרגות בכיבוד אב ואם  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח לשמוע בקול האב כשיש בכך איסור לבן אך לא לאב 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח לתת שם לנולד כשם משפחת האב או משפחת האם 

עיון הפרשה, תשע"ד  [  , לבישת מעיל בחורף]לשאת אשה פלונית, ללמוד בישיבה מסוימתין להם הנאה ממנו  כיבוד אב ואם בדבר שא

 )עמ' מח(

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  ]כשיש לו ספק אם יפסיד מכך[כיבוד אב משל אב 

פניני  ]נתערבו הולדות בלידה, שתוקי, אם מצות כיבוד היא בין אדם לחברו כחוב ממון המע"ה[   האם חייב לכבד את "ספק" אביו?  

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נו(

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח כיבוד אב בשינוי 

לחברו כפריעת חוב, מצוה בין אדם ]גדרי כיבוד אב ואב, מצוה בין אדם    אב מבקש מבנו שיטפל בו, והבן רוצה להכניסו לבית אבות

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מד( למקום, או מצוה שיש בה שניהם[

 האיחוד בחידוד, תשע"ד אב מריר המרבה לדבר לה"ר על הזולת, כיצד לכבדו? 

   נוה ההיכל, תשע"ב שמע ישראל[ - ]קריאת השבטים ליעקב אביהםקריאה לאביו בשמו הפרטי 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מט(את מי להקדים בכיבוד אב ואם כשהאב גוי והאם מומרת? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נ(  ]כיבוד אב מול הכרת הטוב[אצל מי להיות בליל הסדר אצל האב הביולוגי או האב המגדל? 

 ו " מעדני אשר, תשע כ, יב[  ]לשבת על מקום אביו אחר שנפטר 

 (  שיאירחון האוצר )יב(, תשע"ח )עמ'   דיני כיבוד אב 

 ירחון האוצר )כב(, תשע"ט )עמ'  רסח(]כיבוד אב ואם, כבוד התורה[  קבלת שירות מאבא בן תורה 

  כפרעון , בירושלמי אמרו כי מצות כבוד אב ואם היא "שבין אדם לחברו   מצוה  , אושבין אדם למקום]האם היא מצוה    בוד אב ואםיכ

להוריו על הטובה שגמלוהו "ואפילו צריך לחזר על הפתחים". וצ"ע מדוע שונה חיוב כבוד אב ואם, מכל המצוות שאינו חייב לבזבז חוב"  

" מדין  הוריו  לכבד  החיוב  גדר  מהו  מחומש מממונו.  יותר  קיומן  חובעל  לטרוח פרעון  מחוייב  כמה  עד  השאלה  לבירור  מינה  ונפקא   ,"

]הוצאות נסיעה לביקור ממקום רחוק • שימוש בכספי צדקה לצורך פרנסת   הוצאות כיבוד ההוריםלמוטל התשלום  על מי בטיפול בהוריו.

". ויש לברר גדר חיוב זה ]תשובת רבי עקיבא אייגר "בעסק צוואת ֵאם שהוא נגד צוואת  ומכבדו במותו תנו רבנן: "מכבדו בחייו    ההורים[.

"שידמה   במחשבהחיוב כבוד אב ואם    [.קיומיתאו    חיובית  -]גדר המצוה    בדיבור ובמעשהם  דיני כיבוד אב וא  האב, איך יעשה הבן"[.

בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל" ]חיי אדם בשם ספר חרדים[. וצ"ב היאך יקיים חיוב זה 

  , האם כדי שבניו לא יכשלו באיסור  למחול תמידהאם ראוי  חל,  צריך שידע על מה מהאם    ,, כבודו מחולהאב שמחל על כבודו   למעשה.

פסק הרמ"א: "חייב   .מיתתם  לאחרוהאם חייב בכבודם    הרשעים, חיוב כבוד אביו או זקנו    .חיוב בדיני שמיםלאחר מחילת האב יש  

  אביו וכהן, דה בביתו בצוותא עם  מיסב לסעו  בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו", ותמוה מדוע, שהרי גם האב חייב בכבוד אביו ]הסב[.

 קפז ,עולמות   [מעלת מצות כבוד אב ואם וגודל שכרה בכבוד הוריו הנכרים. ֵגרחיוב  את מי יכבד בברכת הזימון.

חיוב לכבד את האח הגדול  ה".  לרבות את אחיך הגדולזו בעל אמך, וי"ו יתירה    'את אמך 'זו אשת אביך, ו  'את אביך]'  כבוד אחיו הגדול

הוא    כבוד אחיו הגדולחיוב לכבד את אשת אביו ובעל אמו הוא רק מחיים. ונחלקו הפוסקים, האם גם חיוב  ה  .מדרבנן או    מהתורההוא  

יסוד ם למחול לשאר האחים על כבוד האח הגדול, מהו , או שמחוייב בכבודו גם לאחר מיתתם, האם האב והאם יכולירק בחיי אביו ואמו 

באחיו    מצות מורא  בדיבור  • חיוב קימה • לקרוא בשמו של אחיו הגדול.דיני כבוד אחיו:  ,  , וביאור הדברים לפי זהחיוב כבוד אחיו הגדול

האם מצות כבוד    הגדולה.  אחותו חיוב כבוד    הגדול • איסור סתירת דברי אחיו הגדול • איסור ישיבה על המקום המיוחד לאחיו הגדול.

 קלג  ,למותעו    [האח הגדול ממנו , או שהמצוה היא לכבד את רק באח הגדולאחיו נאמרה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_16_17_18_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_16_17_18_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_17_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_17_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_67_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_65_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/187.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/133.pdf


 
 

 

 ( שלדתשע"ח )עמ'   ,ירחון האוצר )יא(  (קצבתשע"ח )עמ'    ,ירחון האוצר )י(? החולה  האם מזכירים שם תואר בתפילה על אביו או רבו

 )עמ'  רסח((, תשע"ט אוצר)כבירחון ה]כבוד אב ואם, חבלה, רפואה[  אם מותר לרופא שיניים לטפל באביו ואמוה

]כיבוד אב משל אב, דרך כבוד, על דברי תורה, או כל אמירה, כשמזכיר שם אביו     אמירת "הריני כפרת משכבו" אחר פטירת אביו

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' נט   [לעצמו, כשכותב שם אביו במכתב

   (כתש"פ )עמ'   , אספקלריא  ]שלמה המלך בשם דוד אביו[ אמירת דברי אביו

   (מטתש"פ )עמ'  ,אספקלריא  [מחלוקת מהו שם של רב ושם של אביי]לקרוא לחברו ששמו כשם אביו 

האם יש ,  האם הבן חייב להציל אביו הרשע מקלון  ,כיבוד הורים העומדים ברשעם נגד דת ישראל]כיבוד הורים שאינם שומרי מצוות  

כיבוד הורים ,  שבת בזמנינו-הגדרת מחללי ,  האם יש חילוק בין רשע לשעה למתמיד ברשעות  ,עבירה שמא הרהר תשובה-לחוש בכל בעל 

 עין יצחק, תשע"ט [ הורים המצווים לבנם נגד התורה וההלכה  , ת ישראלהמתנכלים לבניהם בעניני ד

]כיבוד אב, כשביצוע של אחת מהן כרוך בהוצאת ממון,   אב מצווה בנו לבצע שתי פעולות וניתן לבצע רק אחת מהן, איזה יבחר?

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  כששתיהן עולות כסף אך אחת מהן יותר מחומש ממונו ואחת פחות, ביותר מחומש האם דוחה ל"ת[ 

]כיבוד אב ואם, רפואה, לקושרו בעניבת משי דרך חולה הניזון בזונדה ומנסה לנתקה ויש צורך לקושרו, האם רשאי בנו לקושרו?  

 ' טו(אוצר הפרשה )עמ-הגר"י זילברשטיין שליט"א כבוד, טלית, גרטיל של אדמו"ר[

]כיבוד אב, הכנסת מאכל  אב שציוה בנו לעבור לחלל שבת באיסור תורה וניתן לעשות זאת באיסור דרבנן ע"י אמירה לנוכרי  

 תש"פ הגר"א גניחובסקי זצ"ל,   הנמצא בכרמלית, ביצוע ציווי האב בבין השמשות[

 

 חמיו וחמותו כיבוד   נושא בפרשה:

 

האם חיוב כבוד   הב"ח שחיוב כיבוד חמיו "כשאר זקנים חשובים",    דעתרמב"ם ועוד מרבותינו ראשונים השמיטו הלכה זו,  ]כבוד חמיו  

מי לקרוא את הבן  על שם    -מנהג קריאת שם הנולד כשם הסב  .  כבוד אביו קודם לכבוד חמיו .  כבוד חמותו .  קימה והידורה.  חמיו מהתור

חלק   גדר החיוב בכבוד חמיו .  האם חתן צריך לומר קדיש על חמיו.  כבוד חמיו לאחר מיתה.  מי קודם  -כבוד אביו וכבוד זקנו  ן.  הראשו

חיוב קימה והידור כשהחתן תלמיד חכם וחמיו   סיכום ההלכות  -כבוד חמיו    .מהחיוב בכבוד אשתו ונובע מחיוב זה, או חיוב עצמי נפרד

• האם לקרוא להם "אבא ו"אמא" • החיוב בכבודם כשהם מצערים אותו • ציוו     וחמותו. בית פשוט • קריאה בשם הפרטי של חמיובעל  

והנהגות  -כבוד חמיו     .עליו הוריו שלא יכבד את חמיו וחמותו, האם צריך לשמוע בקולם הלימוד מדברי הרמב"ן היאך ראוי    עובדות 

 עולמות, תקא[  לנהוג כשמארח בביתו את חמיו

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מב(   ]חיוב החתן בכבוד חמיו[חיוב האשה בכבוד אביה 

]האם מותר לאשה לקרא לבעלה ששמו כשם אביה, האם מותר לשאת חתן ששמו כשם  שמו כשם חותנו  שקריאה בשם האב, וחתן  

שמע ישראל, הרמב"ן קרא לנכדו ע"ש רבינו יונה אבי האם,  צוואת   -חותנו, או כלה ששמה כשם חמותה, בני יעקב קראו לאביהם בשמו  

 נוה ההיכל, תשע"ז     נוה ההיכל תשע"ב  י[רבי יהודה החסיד, כשאחד מהם כהן או לו

 ג "נוה ההיכל, תשע     ד" אשר ליהודה, תשע    ו"נשיח בחוקיך, תשע   מעיינות מהרצ"א, תשע"וחיוב האדם בכבוד חמיו  

 מעדני אשר, תשע"ו   נהג זה[]וקיומו של מעונשם של נדב ואביהו, הואיל ואהרן קרא שם לחמיו לפני אביו 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א]לכי תשמש לי, שימוש ברבו[  האם מותר לחתן לומר לחותנו להביא לו ספר קודש מארון הספרים? 

 בארה של תורה, תשע"ז   ]חייב בכבודו, חמיו רשע[כיצד הרג יהודה את חמיו 
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 עומקא דפרשה, תשע"ו  ]גדרי חיוב כבוד חמיו, קדימה בעניני כבוד, קדיש על חמיו, משה ויתרו[עניני כבוד חמיו 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח    כבוד חמיו או כבוד אשתו?

 

 נושא בפרשה: לא תחמוד 

 

משנתה של       המצוות בפרשה, תשע"ז     מרבה תורה, תשע"ז     ג"תורה והוראה, תשעכ, טז[   ]    )לא תחמוד(  לא תחמוד ולא תתאווה  

 תורה, תשע"ח 

 ז(מ, תשע"ט  )עמ' אספקלריא  [עזרא, בית הלוי וסלבודקא הביאורים במשנת אבן]והרי במציאות האדם חומד?  -"לא תחמוד" 

סדום' 'מידת  מול  תחמוד  קרקע]  לא  למכור  בחברו  שותפות,  ,  הפציר  קרקע  איגודבחומד  או  גוד  התביעת  תחמוד ,  בלא  עובר  אם 

ם[   ות, האם כופין על מידת סדויח לו לבתובע מחברו שיהלא תחמוד בשותפות קרקע ומטלטלין. שכן  ,  בתביעה, שכופין על מידת סדום

 בינת המשפט, תש"פ 

 ( קצזאספקלריא, תשפ"א )עמ'   דברי אמת, תשע"ט]חומד מצווה[ החומד אתרוג מהודר של חברו 

מצוה, לצורך אחרים, חפץ במתנה,  ]הפצרה, דרבנן של איסור זה, לחמוד ללמוד חכמה, לחמוד חפץ של גוי, חפץ  חומר עוון לא תחמוד  

 ( קעזאספקלריא, תשפ"א )עמ'   חפץ שאינו מסוים, דרך מקח וממכר, לא תתאווה וגדרו[

 נועם אליעזר, תש"פ   ]חמסן[ תחמודלא 

 משא ומתן, תשפ"א הפעלת אמצעי לחץ על יורש אחר שימכור לשני תכשיט בעל ערך סנטימנטלי ]לא תחמוד[ 

 משא ומתן, תשפ"אבמב"י ]גוד או איגוד כשידוע שלצד השני אין משאבים, לא תחמוד[   –פירוק שיתוף 

 צבא הלוי, תש"פ  ]האיסור בחמדה או בלקיחה[תחמוד לא 

 נועם אליעזר, תשפ"א ]ושילם עבור המוצר[ פסול לעדות של העובר על לא תחמוד 

   )לא תחמוד(   ]איסור לא תחמוד באיש נכבד המפעיל לחץ, בין לא תחמוד לגזל[ האם יש איסור לא תחמוד על חפץ הזמין בחנויות?  

 נוה ההיכל, תשע"ו כ, טז[   ]

 מעדני אשר, תשע"ט חתן המבקש מחמיו הוספה בנדוניה, האם עובר על 'לא תחמוד'? 

 מעדני אשר, תשע"ט   ]השבה בלא תחמוד[ ?כמה דברים ורוצה לחזור בתשובה האם יש לו חיוב להחזיר לחמיו חתן שחמד מחמיו 

 (טוקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -תורת רבותינו]והערות נוספות בלאו דלא תחמוד[   החומד חפץ עבור חברו

]ביאורים נוספים במעשה ההפקר עם הגנב המיוחסים   לא לתת במתנה חפץ לגנב אלא להפקיר, בכדי להצילו מאיסור לא תחמוד

 (לקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'  -פרקי עיון בפרשיות התורה מרבותינו לבית בריסק לגר"ח או לח"ח[

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ט -שישיעורי ליל שיאיסור 'לא תחמוד' על תפקידו של חברו 

 ( כהקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -מסביב לשולחן]הלכה עיון ומוסר[ איסור לא תחמוד ופרטיו 

 מכתלי בית הדין, תשע"ז  כ, טז[  ]   )לא תחמוד(איסור לא תחמוד בקנין רוחני 

 אשכול יוסף, תשע"ה ?  ת המכפלה מדוע לא היה איסור 'לא תחמוד' בקניית מער
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]מהו איסור לא תחמוד ומהו איסור לא תתאוה, כששילם דמי החפץ, כשהמוכר נתרצה לבסוף למכירה, גדרי   לא תחמוד ולא תתאוה

חימו ממון,  בדרישות  חותנו  על  המכביד  חתן  האסורה,  המצווה, ההפצרה  לצורך  מהודרים  קדושה  תשמישי  חימוד  שכורים,  דברים  ד 

בחומד חפץ ליתנו לאדם אחר, גנות החמדה   בפחות משווה פרוטה, בחומד מגוי, חומד חכמת חברו או משרתו, באבר מתאים להשתלה,  

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

גזל, קידושין בחפץ כזה, נתינת רשות האם היא כמתנה[  דבר שאין הבעלים מקפיד עליו   יח[   ]איסור  עיון הפרשה,  )ולא תחמוד( ]ה, 

 תשע"ב )עמ' לו(

רצונם   נגד  או  גבוה  במחיר  למכור  בבעלים  תחמוד  -הפצרה  ה  לא  מלקות[   ]השתדלות,  בתשלום,  לפצות  ניתן  העדה,  אם  מקרא 

 ( תלזתשע"ח )עמ'  

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   לא תחמוד בגונב ממון

 מכותלי בית הדין, תשע"ט  ]חומד חפצי חברו או חכמתו, לא תחמוד[רכישת מכונית זהה למכונית חברו 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עה( ]לא תחמוד, איסור כללי או פרטי, בהתרמה למוסדות חסד[טלמרקטינג   - שיווק טלפונילא תחמוד ב

פניני חשוקי חמד, תשע"ח  ?   'מתרים לצדקה המקבל אחוזים, האם מותר לו להפציר בנותן, או שמא יש בזה משום 'לא תחמוד

 )עמ' ו(

 היא שיחתי, תש"פ הסוכריות של השני   

   (קידתש"פ )עמ'  ,אספקלריא  איזו מתנה ואיזה אושר  -לא תחמוד 

]לא תחמוד ולא תתאוה, לא עשה מעשה, חיוב מלקות, ניתק  ', האם עובר על לא תחמוד?  38  אהמפציר בדיירים לחתום על 'תמ"

בינוי,   פינוי  בניה,  חפץ של מצוה, מתנה, שותפים, הרחבת  עבור אחרים,  עושה  ולימוד,  דבר חכמה  עכו"ם,  פרוטה,  לעשה, פחות משוה 

אינו מפציר, כשהמוכר אמר שרוצה למכור, התרצה המוכר ואינו מוכר  נטילת ממון הזולת או מימוש זכות הקנין הפרטית, נתן דמים,  

   שמעתא עמיקתא, תש"פ  מפני הכרח[

חפצי מצווה של הזולת,  ]בשכירות דירה, השאלת דירה, תפילין ו  שאלות מעשיות הקשורות ללאוין של 'לא תחמוד' ו'לא תתאוה'

   (לדתש"פ )עמ'  ,אספקלריא  לשכנע מישהו למכור בהוספת תשלום גבוה[

 

 ]המתת חסד[נושא בפרשה: ובחרת בחיים 

 

 עמ'[   600]גירסא ראשונית לדיון וקבלת תגובות הקוראים,  בירור סוגיית איסור "המתת חסד" בהלכה ובאגדה    -ובחרת בחיים  

 ובחרת בחיים, תשע"ז 

]חולה נוטה למות, מעשה שאול, מפני היסורים, מחשש העברה על דת, כשיודע ע"פ נביא שימות, בחיי שעה, למנוע חילול ה',  המתת חסד 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו      ה עולמו בשעה אחת, תשע"זקונ [ כ, יג]למנוע הרג רב בישראל, לשם כפרה, מורפיום לחולה סופני[ 

לחיי שעה, אסור  ]המתת חסד   וגם  עליו את השבת,  ומחללין  הוא כחי  הרי  עצמו אסור,  "חסד"אדם משום    להמיתגוסס  לאדם   וגם 

, להתפלל על חולה מתייסר לקרב מיתתו, להכריח שאול המלך,  רבי חנינא בן תרדיון   ובקום ועשה,  ואל תעשהבשב  הטיפול בחולה סופני,  

ויסבול יסורים נח, תוקף  חולה לקבל טיפול שיאריך חייו  "צוואה  , הארכת חיי חולה כדי ליטול אברים להשתלה מגופו, דין גוסס בבני 

 בת עולמות,   [  כ, יג])לא תרצח(  [ערך חיי אדם בעל יסורים רופא ההורג חולה סופני ע"פ בקשתו האם נידון כ"רודף", , מחיים"
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 שאר עניני הפרשה:  

 

 וארטים לפרשת השבוע, תשפ"ב  הרב שלמה קולדצקי שליט"א[]וארטים לפרשת יתרו 

 בינת זקנים, תשפ"ב לקחי מוסר ודרך ארץ הנלמדים מפרשת השבוע מחז"ל וזקני הדורות ז"ל 

 אשיחה בחקיך, תש"פ   מוסרי הפרשה

 תשפ"ב    פלאי התורה, תשפ"א   פלאי התורה בפרשת יתרו

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

)שם האחד גרשום... ושם האחד    חד' רשע וכו'[ ]וכן בהגדה של פסח 'אחד' חכם 'אילדים אינם 'כבשים'    -כל אחד הוא עולם מלא  

 באר הפרשה, תש"פ )עמ' יד(ד[ -אליעזר( ]יח, ג

אספקלריא, תשפ"א )עמ'  ד[  -, ג)שם האחד גרשום... ושם האחד אליעזר( ]יח  מדוע הקדים משה ונתן שם 'גרשם' לפני שם 'אליעזר' ? 

 ט"ז תירוצים  (צו

]אגרתו של יתרו למשה, כתיבה כדיבור בישראל ובבן נח, כתיבה כמחשבה, שבועה בכתב, ספירת העומר בכתב, שמחת כתיבה כדיבור  

 נועם אליעזר, תשע"ח )ויאמר אל משה( ]יח, ו[  חתן וכלה אגרת הגרע"א[

)ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה' לפרעה    העמדת רקע הדברים, הצרה והישועה, סיפור כתודה[  ,]ה'סיפור'  סיפור מעשיו ברינה

 מפיק מרגליות, תשפ"ב    (כדתש"פ )עמ'   ,אספקלריא]יח, ח[  ולמצרים על אודות ישראל(

 ( כ, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברנה

 ו " זרע ברך, תשע יח, י[  ]   ]מרחוק, מקרוב[  ברכה על מקום שנעשו ניסים לישראל 

הגומל   צריכי]ברכת  הים  ,להודות  םארבעה  מדברות  ,יורדי  ונתרפא  ,הולכי  חולה  שהיה  ויצא  ,ומי  האסורים  בבית  חבוש  שהיה  ,  ומי 

בין מנהג צרפת ואשכנז לבין   ביסודות 'ברכת הגומל' [ כשיגיעו ליישוב,  ההבדלים  מדבריות]במקום הולכי    דרכיםהרמב"ם כתב: הולכי  

בנסיעה  או  גדולים  בנהרות  בהפלגה  לחוף,  סמוך  ודיג  טיול  לשם  ובהפלגות  בים,  קצרות  בהפלגות  הגומל'  'ברכת  חיוב  ספרד,  מנהג 

מדבריות   דרך  למדינה  ממדינה  ברכבת,  או  ברכבם  לנוסעים  לים,  שמתחת  יערות,  במנהרות  במטוסיםאו  מעל  בנסיעה  או  הים  מעל   ,

בזמנינו[  לעיר  מעיר  בנסיעה  וממשיכים,  לילה  ללינת  החונים  דרכים  הולכי  מדינה,  באותה  'פנימיות'  בטיסות  קצרות,  בטיסות    יבשה, 

 למות, סזעו [ יח, י] ברוך ה'( -)ויאמר יתרו 

]גדרי חיוב ברכת הגומל, תקנת ברכת הגומל, הטס במטוס או במסוק, המתרפא בחו"ל וטס מתי יברך הגומל, ברכת הגומל   ברכת הגומל

 עומקא דפרשה, תשע"ה  על יציאת מצרים, הגומל חסדים טובים[

  ליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יז(י ג אוסף -מאמרי עינינו גל  )עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים( ]יח, יא[לטובה   -מדה כנגד מדה 

   נחל אליהו, תשפ"ב ]הכוונה, מדה כנגד מדה[עונשי פרעה בגלל הזדון 

פניני חשוקי חמד,    )עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים( ]יח, יא[מדה כנגד מדה?     -האם מותר להראות לאחר מחלתו כדי ללמדו  

 תשפ"א

, לקיים שיחו בכל נפלאותיו, עם הפרטים של מידה כנגד מידה,  ]השאר ידעו זאת מעצמםמדין סיפור נפלאות ה'    –ויספר משה ליתרו  

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"ב  עתה ידעתי[
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)עתה ידעתי כי גדול    ]מדה כנגד מדה, במקום מלקות[שסובל בגלל שנשא גרושה    -האם מותר לומר לכהן הסובל מפצעים קשים  

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  ה' מכל האלוקים( ]יח, יא[ 

רבנו לשפוט את העם להרי היה מלך?    ,כיצד ישב משה  רב,  על  דבריו[  ]לא תענה  לשפוט את הסתור  יג[  עם)וישב משה  עיון    ]יח, 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט    עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' ע( יד תירוצים  הפרשה, תש"ע )עמ' עא(

)ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב( ]יח,    ]הרי יכל ללמוד בלילה[ ו מתי נעשית'?  ביאור שאלת הגמרא לגבי משה רבנו 'תורת

 דרישה וחקירה, תש"פ )כב תירוצים(  יג[

]לאור נרות, בארבעים שנות המדבר היה אור תמידי, האם יש חובת ציצית במצב כזה, סעודת פורים בלילה כשאבוקה  דיני תורה בלילה 

מול דיני יום ולילה,    -כנגדו, תחילת דין או גמר דין בלילה, מילת בני ישראל ביציאת מצרים בלילה, לילה כיום יאיר, דיני אור וחושך  

 מפיק מרגליות, תשפ"א    הבוקר עד הערב( ]יח, יג[)ויעמוד העם על משה מן    לילה לבן[

 מפיק מרגליות, תשפ"ב (  הדרך ילכו בה) []מצבה, קבר וטומאה קודם מתן תורה ציון קברות בדרך מפני הטומאה

 ד"תורה והוראה, תשע [   יח, יג]מינוי שופטים ודיינים בהלכה 

 (קטואספקלריא, תשפ"א )עמ' האם דיין רשאי לעבוד במלאכה אחרת ? 

 צבא הלוי, תשפ"ב לאמיתו דיין הדן דין אמת 

טעמא דאורייתא,    מיד הפלתי, תשובת הרן, ושו"ת הרדב"ז[ל]עטרת חכמים, ספר המדע לתהמקור הקדום ש'מיגו' הוא 'כוח הטענה'  

 תשפ"א

]גדר לפנים משורת הדין, המצוה להתנהג לפנים משורת הדין, ה'פנים' של שורת הדין, חיוב או מדת    כפיה על לפנים 'משורת הדין'  

 ד "עומקא דפרשא, תשע  [ יח, כ]  חסידות[

 ( נב, תשע"ט  )עמ'  אספקלריא  '?כי אמר'מדוע לא נזכר בטעם קריאת שם אליעזר 

   שיעורי הרב רוזנבלום,תשע"ד  ]יט, א[  )באו מדבר סיני( ?מדוע רק בזכות השעבוד יכלו בני ישראל לקבל את התורה

לבית    גיד)כה תאמר לבית יעקב ות  ?אינן זריזותתורה לנשים תחילה דזריזות הן, הלא בבדיקת חמץ אינן נאמנות דמדוע ניתנה  

 מעדני אשר, תשע"ב   ]יט, ג[  ישראל(

ליונות ישיבת מיר,  יג   אוסף  -גל    מאמרי עינינו    ]יט, ג[  לבית ישראל(  גיד)כה תאמר לבית יעקב ות   ההבדל בצורת הפניה לגברים ולנשים

   תשע"ח )עמ' כ(

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

)כה תאמר לבית    ]חשיבותה של האם בהעברת המורשת החינוכית[?  ע פנה משה רבינו קודם אל הנשים ואחר כך אל הגבריםומד

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' פ  מדי שבת, תשע"ז ]יט, ג[  לבית ישראל(  גידיעקב ות

ה  חזרהה שניהם[ ]למשלח  שליחות  תוצאת  של  שליח  לקבלה,  ושליח  להולכה  שליח  בגיטין,  ודם,  בשר  בשליחות  הקב"ה,    בשליחות 

 נועם אליעזר, תשע"ח [  ח, ט( ]ישב משה את דברי העם אל ה' )וי

מחמדי התורה,      ה " מחמדי התורה, תשעיט, יג[  ]  )במשוך היובל המה יעלו בהר, ברש"י( ]האם הוקרב[  שופר של עקידת יצחקתקיעה ב

 נועם אליעזר, תשע"ח     ו"תשע

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"א "ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלקים יעננו בקול"

)במשוך    ]עליה חד פעמית או קביעת המעלה לנצח[מדוע היה צורך בשופר חשוב כשופרו של יצחק 'לשחרר' את ההר מקדושתו?  

   קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יג(-תורת רבותינויט, יג[ ]  היובל המה יעלו בהר, ברש"י(
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 קול יעקב, תשע"ו    ]יט, ו[ )ואתם תהיו לי ממלכת כהנים(מברך בברכות השחר "שעשני כהן"?  לאמדוע כהן 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יא(  )וכבסו שמלותם( ]יט, י[ האם במדבר היו מכבסים בגדיהם? 

 בינת המשפט על משך חכמה, תשע"ח ( ]יט, י[באונקלוס, )וכבסו שמלותם ]גר שמל ולא טבל[דין הטבילה קודם מעמד הר סיני 

    (אספקלריא, תשע"ח )עמ' מט)והגבלת את העם סביב לאמר( ]יט, יב[  ]גבול, סייג, הרחקה[    להתרחק מן העבירה  -הרחקות וסייגים  

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ו( 

]שלושה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, שולחן כמזבח, אכילה ע"פ תמיד צריך להשתוקק    -ברוחניות אין שביעה  

רצון ה', ויאכלו וישתו, חטא נדב ואביהוא, ברוחניות אין שביעה, הטענה על משה רבינו באמירתו 'רב לכם', היצר הרע של החזון אי"ש 

יאיר, מנין ידע רבי פנחס בן יאיר שקיים סולם, ונשמרת מכל  'קצת מנוחה', סולם מוצב ארצה, מסילת ישרים וסולמו של רבי פנחס בן  

דבר רע, משל לכיכר התלוי במקום גבוה בבית, ברור שמישהו חיבר קרשים לסולם והניחו שם, כל מי שאינו מבין שיש סולם הרי הוא 

   אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' יט(-ארחות חיים[ 'טיפש' בעיני חז"ל, 'להבין' לפני 'ללמוד' כי צריכים לכך 'שכל', לא לעשות 'עסק' מהעולם הזה

 בארה של תורה, תשע"ז  ]יט, טז[)ויהי קולות וברקים(  ]ולא בהרהור, בית שנשמעין בו דברי תורה[שמיעת קול התורה בבית 

 ( צדאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ]יט, טז[)ויהי קולות וברקים( השופר במתן תורה ומטרת הקולות הברקים 

עיני השכל, ההבנה ברבדים עמוקים, המודעות העמוקה'ראו' או 'שמעו' את הקולות?   , הנובעת ]צריך ל'התרגל', ותרגילנו בתורתך, 

סגי נהור, ולא היה להם את הניסיון של 'לתא תתורו' המסיר את הראיה הרוחנית    מכח עמלות בתורה, מעלת רב יוסף ורב ששת שהיו

 משנתה של תורה, תשפ"א  הטהורה[ 

  -חשבתי דרכי, ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל    ]כ, א[  )אנכי ה'(  ""ציפית לישועהכן הציווי  ב"אנכי ה' אלקיך" כלולים כל עיקרי האמונה ו

 ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ה( גיליונותאוסף 

מקרא העדה, תשע"ח )עמ'    ]כ, א[   )אנכי ה'(]האם על עבודה זרה או על כל איסור[     לבטל מצוה או איסור לשעה   -לשמוע בקול נביא  

 ( צאש

 היא שיחתי, תש"פ    [ב]כ,  (אנוכי ה' ... אשר הוצאתיך מארץ מצרים)יהודי ייעודי   

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' כה( מצוות האמונה  -אנוכי ה' אלוקיך  

 ה " אורות הגבעה, תשעכ, ב[  ] [אמונה או ידיעה]  גדרי מצוות אמונה

קובץ  -תורת רבותינוכ, ב[   ]   , בכל אדם לפי מה שהוא או קבועה, סובייקטיבית או אובייקטיבית[אמונה או ידיעה]   גדרי מצוות אמונה

   (דגיליונות, תשע"ט )עמ' י 

   (יתש"פ )עמ'  ,אספקלריא  ]כ, ב[)לא יהיה לך אלוהים אחרים(  ביאור המושג "אלוהים אחרים"

     ו" שע נשיח בחוקיך, תכ, ד[  ])לא תעשון אתי אלוהי כסף(  [דחליל, בובת שלג]  איסור עשיית פסל

)לא תעשון אתי אלוהי כסף(  ]צעצועים בצורת אדם או גרמי השמים, יצירתם ע"י ישראל או גוי, ואחזקתם[     איסור אחזקת פסל בבית 

   שמעתא עמיקתא, תשע"חכ, ד[  ]

 (סקובץ גיליונות, תש"פ )עמ'   קיצור הלכות עשיית צורת אדם חמה ולבנה

 (עד, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   להצטלם על פני רקע של בית ע"ז

 (צא, תשע"ט  )עמ' אספקלריא  , וחמה ולבנה ועוד, ובנידון החזקתםאיסור עשיית צורות אדם

 ד " אורות הגבעה, תשע כ, ד[  ]  עשיית ע"ז ע"י שליח
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בינת החכמה על משך    ]בממשיך מעשיו הרעים דור אחד או רק במחזיק ברע שתי דורות ואילך[מתי מענישים עוון אבות על בנים?  

 החכמה, תשפ"א 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א מי נקרא 'אוהבי' ומי 'שומרי מצוותי'? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נג( )לא תגנוב( ]כ, יג[  ]למחול לגנב כדי שלא יכשל[לחטוף מוקצה מידו של גנב 

פניני חשוקי חמד, תשע"ח  )לא תגנוב( ]כ, יג[  ]לגנוב חמץ מאביו שלא יכשל בפסח, לגנב חמץ ממי שמכשיל את הרבים[  גניבה לתועלת  

 )עמ' נח(

גנובים?   גנוב,  האם מותר לקנות חלקי חילוף לרכב שיש חשש שהם  ]לא תגנוב ולא תגזול, מסייע לגנב, קניית או אחזקת רכוש 

ע לעוברי עבירה, איסור 'הנאה' מגניבה, קניית חפצים אחרים מגנב, רוב סחורה או מיעוטה  אומדנא שהחפץ גנוב, אחרים יקנו ממנו, מסיי

גזולים, בגוי, דינא דמלכותא[   ובחלקי רכב  גניבה, לסייע לגנב שיקנה ע"י שינוי, הקונה מהגנב אחר שינוי, תקנת 'מריש' בקורה  בחשש 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ 

]באיזה קנין קנה הגונב את הנגנב, קנין חצר, בתוך ידו ממש, הגבהה, משיכה, קנין בבן איסור גניבת נפש המוזכר בעשרת הדברות  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יא(-גיליון תורת רבותינו חורין[

גזל עכו"ם, בעלות על דבר שאין בו ממש, זוטו של ים, מסייע, דינא  תוכנת מחשב,  ](  1)  וירוס' מטכנאי שפרץ תוכנה-רכישת 'אנטי

אספקלריא, תשע"ח      דמלכותא, עביד איניש דינא לנפשיה, עם עקש תתפל, מנהג הסוחרים, זכויות יוצרים, תוכנה שחולקה בעבר חינם[

 מ' קכב()ע

 ( ח )עמ' צזאספקלריא, תשע" ( 2רכישת 'אנטי וירוס' מטכנאי שפרץ תוכנה )

שר, מצת  ]גנב שור שהופרש לעולה ומחזיר תמורתו עוף הכשר לעולה, גנב אתרוג מהודר ומחזיר אתרוג כגניבת חפצי מצוה מהודרים  

 עולמות, רמח חברו, ס"ת של חברו[

"באמת" לא  גניבת    גניבה  לעדות,  נפסל  האם  מדרבנן,  או  מדאורייתא  מחנך,  או  הורה  שחוק,  דרך  כפל,  תשלומי  לשלם  ]לצער, 

 , שפב עולמות  [האפיקומן

משנתה של תורה,    ]צורת הפיסוק, איסור רציחה גם בקדושה, וכן בגניבה חימוד וכיו"ב['לא תרצח' בטעם העליון ובטעם התחתון  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב   תש"פ

מגיד דבריו ליעקב,     ]בגונב נפש, מיתה בידי שמים, הגוזל את העני כנוטל את נפשו, המונע מתנות עניים, אל תגזול דל[חיוב מיתה בגזלן  

 תשפ"א )עמ' לו( 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' לב(העם יש קשר בין חומר העוון לבין העונש הקצוב לצידו?   -לא תרצח  

 מעדני אשר, תשפ"א שהימנעות ממנה היא כשפיכת דמים?  -מדוע מזלזלים במצוות ביקר חולים 

  ,אספקלריא     למקום[]בן נח, איסור רציחה, בין אדם לחברו ובין אדם    משום לא תרצח או איסור עצמי  -איסור מאבד עצמו לדעת  

   (קיחתש"פ )עמ' 

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' כא )לא תרצח( ]כ, יג[ ]פליטים מאזורי מלחמה[קריאה להצלת חיי גוים 

 )וכל העם רואים את הקולות( ]לכן היה צורך בנס הגדול של שמיעת הדברים הנראים וראיית דברים הנשמעים[  כוחה של שמיעה נכונה  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע ]כ, יד[  

   (פגתש"פ )עמ'  ,אספקלריא)וינועו ויעמדו מרחוק( ]כ, יד[  וירא העם וינועו -ההתנועעות בתפילה 

 מעדני אשר, תשע"ד ]כ, טו[     )וירא העם וינועו(  ?מדוע מתנועעים בלימוד התורה
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אספקלריא,  [   ]שמיעת קריאת התורה, ע"י שליח, בעמידה, בתנועה, לאחוז בעץ החיים   דינים בקריאת התורה הנלמדים ממתן תורה

 תשע"ח )עמ' נא

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ   (נטקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -הפרשה המחכימהתנועה בזמן הלימוד 

 ה " , תשע נוה ההיכל   [ כ, יט]  [ בניית דגם לצרכי לימוד]בנית מזבח בגודל מזבח המקדש 

   (כבתש"פ )עמ'   ,אספקלריא ( ]כ, כ[לכם )לא תעשון טליתו של מי דימו ל'מרדעת של חמור'

 ( אספקלריא, תשע"ח )עמ' לו)מזבח אדמה תעשה לי( ]כ, כא[ האם היה גג למזבח הנחושת? 

 ( תמבמקרא העדה, תשע"ח )עמ'  )מזבח אדמה תעשה לי( ]כ, כא[  דין 'לשמה' בקורבנות

 מעדני אשר, תשע"ט  ונוצה, עט ברזל, הנחת מזוזה בנרתיק ברזל[ ]קולמוס קנהשי קדושה העשויים ברזל תשמי

עשר    )כי חרבך הנפת עליה ותחללה( ]כ, כב[ האם מותר להשתמש בו תשמיש בזיון?    ]באו פריצים וחללוהו[כלי שנתחלל מקדושתו  

 עטרות, תשע"ח 

 ( מה, תשע"ט  )עמ' אספקלריא   לא תבנה אתהן גזית

 נועם אליעזר, תשפ"א  אבני גזית לבניית המזבח 

בו או בבית כנ נעץ חרב בבית המדרש, כלי הכסף בשולחן הצדיק,  סת  כלי נשק על שולחן שאוכלים  לנתח,  ]כהן רופא האם רשאי 

 )עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מד     אוצרות אורייתא, תשע"ח )כי חרבך הנפת עליה ותחללה( ]כ, כב[לשחוט בהמה בסכין שנרצח בה אדם[ 

 נועם אליעזר, תשפ"א כיסוי הסכין שעל השולחן בברכת המזון 

 ה " מעינות מהרצ"א, תשע   [ כ, כג] )ולא תעלה במעלות(תפילה כסדרה ולא בדילוג  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יא(  [  כ, כג] )ולא תעלה במעלות( הכבש למזבח 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט   [ כ, כג] )ולא תעלה במעלות(האם לעשות כבש לבית הכנסת או מדרגות? 

]כבוד חבירו ק"ו מכבוד המזבח ולא להיפך, הסוטר לועו של חברו משלם מאתיים זוז דמי מחיית אדם   ומניעת בושתו  -כבוד האדם  

)ולא תעלה במעלות על    ת, שפיכות דמים פנימית, איזהו מכובד המכבד את הבריות[לשנה, חומרת הפגיעה בזולת בנתינת 'סטירה' חינוכי

 (כג אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -נחל אליהו  מזבחי, ברש"י(  ]כ, כג[

 זרע ברך, תשפ"א   )ולא תעלה במעלות על מזבחי, ברש"י(  ]כ, כג[ הילוך בפסיעה גסה בעזרה שבמקדש

 

 : יםאקטואלי יםנושא

 

ברכת המזון, כדי אכילת פרס, פחות מכזית,    זון ללא גלוטן, המוציא ונטילת ידים, שיעור]מ   ר הקמח לברכת המזון בפתשיעו

 עומק הפשט, תשפ"ב   [, קמח מולינוקמחים לרגישים לגלוטן

פתח מקרר ונדלקה  קניין שטר או קניין סודר, ואף כתיבה בשטר שנעשה קניין מועילה]  ערבות שנחתמה לאחר מתן המעות

 דרכי הלכה, תשפ"ב -משפטדרכי ה שליט"א[  רוזנברג "ש]הגר  נורה[

    שמעתא עמיקתא, תשפ"בלישון בבית מדרש 
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]זרק חברו בצחוק למים ונפל מכיסו חפץ יקר, קבלת אחריות על נזק שלא היה  יהלומים שהוחבאו בעוגה ונזרקו יחד איתה  

 פ"ב אורחות חיים במשפטי התורה, תש בדעתו של מקבל האחריות או המזיק, רשלן או מזיק[ 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב   ]אפשרות תביעה בבית דין, השיב את הגניבה, ארוע חד פעמי[מסירת גנב למשטרה ולערכאות 

 קדושת בתי מקדש מעט )עד(, תשפ"ב צרת בנין בית כנסת 

 אהלי טהרות )צא(, תשפ"ב  ]העברת טומאת מת[)ד( צינורות שמעל קברים  

 דרישה וחקירה, תשפ"ב   ]כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו, ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך[פתיחה לתפילת שמונה עשרה 

המתפלל אומר ה' שפתי תפתח,   ני אשה המתפללת,לפ  לפני קטן, לפני שוטה, לפני סומא,]העובר לפני המתפלל  שו"ת בעניני שביעית  

]הגר"ח קנייבסקי שליט"א[  [   אוצר בי"ד הושמט ברמב"ם, ביעור פירות שביעית בחדר מדרגות  המתפלל האומר וידוי ביום הכיפורים,  

 דרישה וחקירה, תשפ"ב 

שליט"א[    שמואל דרזירב  ]ה  [הבדל בין ברכת אהבה רבה לברכת התורהה]  דיני הפסק לעניית קדיש וקדושה אחר ברכות התורה

   פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

וחתם   פראנקרב  ]ה  ה[החלפת סיבת המלאכ]  'המחזיר שכינתו לציון'טעה בברכת שמע קולנו  הלכה מראשי  שליט"א[    זאב  פניני 

   חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב 

פניני הלכה  שליט"א[    אליסף פרלמן רב  ה]  ה[החלפת סיבת המלאכ]  קבע זמן מאוחר לתשלום ואיחר לשלם האם עובר בבל תלין?

   מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב

 ( מהאספקלריא, תשפ"א )עמ' ]בזמן בית המקדש וכיום[ שמחת יום טוב בבשר ויין 

 עומקא דפרשה, תשפ"א ]ע"י צלחת, נילון שקוף, כיסוי מחורר[  כיסוי לחם משנה 

פניני הלכה מראשי  שליט"א[    הרב חיים הלפרט ]]ברכת הנהנין[  ?  וי מקוםנכזית פת ויצא לחוץ האם יחזור ויברך מדין שי אכל ספק  

 חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

פניני הלכה    [שליט"א   גרנהרב אברהם ז]  ]ברכת הנהנין[  ים ברכתו האדמהנ המי  חד בירך העץ על פירות ט"ו בשבט והיה סבור שא

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

'  [פוטרת שאר המאכלים  אינהן  יסניהבאה בכ  ספק פת]ברכת הנהנין,  ?  ות' על הלחם האם פוטר שאר מאכליםמזונבירך בטעות 

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

הישנות, כשקיבל    ]כשקנה בכסף את התפילין המהודרות ומוכר אתאדם פרטי המוכר את התפילין שלו האם יש קדושה בדמיהן  

קדושה[ ותשמישי  תורה  ספר  מכירת  המהודרות,  את  אורטל]  במתנה  שמואל  מיר,    שליט"א[  הרב  בישיבת  חבורות  מראשי  הלכה  פניני 

 תשפ"א

לועזי   בתאריך  בגאולה  שימוש  למשיחא  הלכתא  מצרים,  ליציאת  ספירה  הגוים,  חוקות  לכם,  הזה  החודש  החודש,  בפרשת  ]רמב"ן 

עומק    העתידה, ספירת הנוצרים אינה מדוייקת, מנין החודשים, מנין השנים, ימות השבוע, שמות סתמיים, זכירת יום השבת בכל יום[

   הפשט, תשפ"א

]טעם המצוה, כמה נרות, סיוע הבעל בהדלקה, כיסוי העיניים בשעת הברכה, תעשה ולא מן העשוי, גזל שמן ושילם עליו  הדלקת נר שבת 

במלו הדלקה  במצוות,  חייב  האם  גוי  ספק  אסופי,  בגוי,  דאורייתא  ספק  שבת,  לנר  כסף  המבקש  יהודי  פק  ההדלקה,  המצוה  אחר  ן, 

דלוק,   שיהיה  או  רשות, בהדלקה  או  מצוה  חובה  היא  אם  הנר  הדלקת  לגבי  רמב"ם  לשון  בנר,  הזהיר  ההדלקה,  בזמן  האשה  תפילת 

 לשולחן, תשפ"א מסביב   הדלקה משום עונג או משום כבוד, חיוב ברכה, הדלקה בשמן זית[
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]קריאת שמע, שבת, אך בקריאת המגילה לא כי עדיין אינו בן העיר או טס במטוס מתחייב בכל המצוות כאנשי המקום שטס מעליו 

 פניני אי"ש, תשפ"אבן הכרך, תושבות[ 

]סגולת וחשיבות מאה ברכות, מקור החיוב מהתורה או מדרבנן, הטעמים לכך, השלמת מאה ברכות  כוחן של מאה ברכות בכל יום  

 עין יצחק, תשפ"א  בשבת, על ידי אחר כשאין שומעין אותן, האם גם נשים חייבות[

 פניני אי"ש, תשפ"א   זמן פורים בחיפה

]ילדים המשחקים במים והשפריצו על הפירות, התזת מים ממזרקות נוי בכיכרות  שהוכשר לקבל טומאה בשלולית מים    רי תלושפ

 אהלי טהרות )נג(, תשפ"א  יש מים בבור, קטן המתיז, מחשבת קטן[הערים, האם יש שימוש למים בעודם באויר, המתיז מים לדעת אם 

]כשגם המים לנו רק בבור בקרקע, האם מותר למשגיח להפריש חלה זאת, כי בכך  הגדרת ה'חלה' במאפיית מצות 'ללא מגע יד אדם' 

ת העיסה, ממתי הכשרו המים לקבל טומאה, האם יש במאפייה אדם בעל משקפי ראיה להצמיד לקערה שהמים עוברים בה הוא מטמא א

   אהלי טהרות )נג(, תשפ"א מחט טמאה[

 קדושת בתי מקדש מעט, תשפ"א  ועליות לא נתקדשו[ ]עליה פתוחה או סגורה, גגיןקדושת גגות בית כנסת 

בלי שידע שנעשה עשיר   צדקה  צדקה אסף  כספי  עם  הגרלה, משחזר  כרטיס  בדרל קנה  לצורך משפחתו,  כספים  לאיסוף  נסע  ]עני 

מה יעשה בו, אם עשיר   –לה שלו זכה ביום הקניה, האם מותר לו להשתמש בכסף שאסף, במידה ולא  שקיבל, התברר לו שכרטיס ההגר

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א האם חל על העשיר חיוב נדר לצדקה[  -הבטיח שיתן לו כספי צדקה ולא נתן עדיין 

בחנות  לעובד  'פתיון'  אדם    הנחת  ובין  למקום  בין אדם  ואחיו,  יוסף  טלה,  בשר  בידו  ועלה  חזיר  לבשר  נתכוין  הכשלה,  עיוור,  ]לפני 

 נהורא דשמעתתא, תשפ"א  [לחברו, הצלת ממונו מול 'לפני עיוור'

 בינת ההלכה, תשפ"א  ]שיעור טלית לכתחילה ובדיעבד, גודל טלית לקטן, גיל הילד[ שיעור טלית קטן החייב בציצית

מצות השבת פקדון, איסור  ,  פשיהא לדי  איניש  עביד   תפיסת משכון,]  ?עבור חוב של המפקיד  דונותאם מותר לגמ"ח לתפוס פקה

של גמ"ח, או   ות יש מצות השבת פקדון בפקדו  האם,  קדם הפקדון להלוואה  לבין  הבדל בין קדמה ההלוואה לפקדון,  חמור לתפוס פקדון

 בינת המשפט, תשפ"א [ לגבות, מותר לעכב פקדון שאין לו ממי, כתן על מלווה בעצמושיעבודא דרבי , מצות פריעת חוב

 דעת ואמונה, תשפ"א  ]לא להיות משונה[לא להתבלט   -מידת הענווה 

]זמן חנטה של שסק הוא בסביבות ט"ו בשבט, לעיתים בעת אחד חלק מהפירות לפני ט"ו הפרשת תרומות ומעשרות לפרי השסק  

 דעת ואמונה, תשפ"א  [בשבט וחלק אחריו, ואין מעשרין לא מן החדש לישן ולא מן הישן לחדש, ביטול ברוב בטבל

לקטנים   בין בשר לחלב  הגוי, זמן המתנה  שתיקן  חביתה  גויים,  בבישולי  האש  הדלקת  מרן,  פסקי  נגד  ספיקא  ספק  אבות,  ]ובבתי 

ותתענג בדשן,  קטן הנטול אוכל בעצמו, גיל חינוך, ספיה בידים, הפרשה מאיסור[    בישולי גויים בבית ישראל, בישולי עובד זר, נר שבועי,

   תשפ"א

אסור?    למאכל  שווה  שטעמו  מאכל  לטעום  ראוי  כזה,  ]האם  מאכל  לייצר  ראוי  טעם  האם  לחשוב  מותר  היה  במן  ,  איסורהאם 

 ישיבת ברכת יצחק, תשפ"א -שיעורי ליל שישי[ מאכלות אסורים

]גן חיות, ממון כהן, או קבורה, תרומה טהורה או תרומה טמאה, שטיפת התרומה בבית האריסה במים העברת תרומה לבעלי חיים  

 בירורים בהלכה, תשפ"א  ה' לקבל טומאה[ו'הכשרת

]זמן תפילה, שעת הדחק, תפילה בציבור, עלות השחר,  האם עדיף להתפלל תפילת שחרית במנין קודם הנץ או ביחידות אחר הנץ?  

מנחה גדולה לכתחילה או רק בשעת הדחק, כשאינו מוצא מנין למנחה גדולה, בערב שבת ובערב חג[ מעומד בביתו או מהלך ביוצא לדרך,  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א  
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]נולדו לו שני בנים, ועדיין לא קיים פריה ורביה בבן האם חייב יהודי הדר בסין לעזוב את המדינה בשל הגבלת הילודה במקום?  

   פאשכול יוסף, תש"  ובת, וחוקי המדינה אוסרים הרחבת המשפחה מעבר לשני ילדים[

זקנו בתער,  י הם העולים לספר תורה]מעליה לתורה לעוברי עבירה   עבירה האם להעלותו באותה ,  פסולי עדות,  המגלח  על  החשוד 

מומר לחלל ,  דינו של כהן שאינו מדקדק במצוות,  האם ראוי להעלים עין מסוררים,  באלו דברים לא נאמר איסור הלבנת פנים,  פרשה

 עין יצחק, תש"פ א[ שבת בפרהסי

]שמו"ת או פסוקי דזמרא מה עדיף, ברכה על המנהג שכתוב בה 'וציונו' ושאין כתוב בה, ברכה בתחילת ובסוף הלל, ברכה על מנהג   

 מעדני כהן, תש"פ על מנהג, מצוה ומנהג וההבדל ביניהם[   ברכה על הדלקת נר חנוכה בבית כנסת, מדוע לא תיקנו ברכה

 (נזעמ' קובץ גיליונות, תש"פ )-מסביב לשלחןכשרות ירקות 'עלים' 

וכעת אין השגחה במקום,   ,אולם הוסרהאורח בחתונה נודע שהכשר  ל]  '?כבוד הבריות'במקום    'אפרושי מאיסורא'האם יש חיוב ל

ע על  יחוס  או  לאורחים,  זאת  יודיע  וטובל  והאם  ה'שמות'  את  מדלג  והיה  תורה  ספרי  כותב  שהיה  סופר  השמחה.  בעל  של  הנפש  גמת 

כך גם בתפילין, נגד הדין של 'כסדרן', כעבור שנים נזכר בהלכה והתברר לו שהכשיל רבים בביטול מצות  וכותבם במרוכז, לימים עשה  

תפילין, ברכה לבטלה, והטעה אותם במקח טעות. כיום אינו יודע מי היו הלקוחות ואין לו איך להחזיר, וגם חושש לכבוד משפחתו. האם  

יסור דרבנן. בשאלה הראשונה הוא לא גרם את המכשול והוא רק חייב מדין 'ערבות'  כבוד הבריות דוחה איסור דאורייתא בשוגג או רק א

להפרישם. ובשאלה השנייה הוא גרם את המכשול. המוצא שעטנז בבגד חברו. עובר עבירה במעשה או במחדל, בשב ואל תעשה או בקום  

שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א,    בירה חוזרת ובקביעות[ועשה, הנכשל באשת איש האם חייב לגלות לבעלה, עבירה ומכשול חד פעמיים או ע

 תש"פ 

ה שקבלה טלפון נייד ממקום  אש]נשואה במקום עבודתה האן ניתן לקזזו משכרה או לתבוע אותה אישית?    נזק שגרמה אשה

עבודתה לצורך העבודה והשתמשה בו לשיחות פרטיות רבות, המעסיק רוצה להפחית זאת משכרה, בעלה טוען שמעשה ידיה שלה, ואם 

שהיא אשה  ה.  כי על דעת כן פסק לה שכרהנזק,  כר מעשה ידיה כשיעור  מותר לבעל הבית לעכב משהזיקה על הניזק לתבוע אותה בנפרד,  

תי זוכה הבעל במעשה ידי אשתו, כשבאו לידיה, או שיש לבעל ה. מהאם מעשה ידיה שייכים לבעל, ובעלה אברך ביתבהמפרנסת העיקרית 

איש, וחבל האיש בה, כמה משלמים. זכות תביעה על מעשה ידיה. מחלה האשה על מעשה ידיה, האם הוי מחילה. אשת איש שחבלה ב

מחלקי איך  בעבד  שחבל  חורין  ובן  חורין,  בבן  שחבל  בניהתשלומי  םעבד  בזה  זה  חבלו  ש  ם.  או  שווי ואדם  את  מפחיתים  האם  ורים, 

 ינת המשפט, תש"פ ב[ החבלה, או את שווי התשלום של כל אחד

]בשבח תפילה בבית כנסת קבוע, האם רשאי 'עשירי' לסרב להצטרף למנין באולם השמחה, בכדי להתפלל בבית הכנסת קבוע?  

תפילה בבית כנסת מול תפילה בציבור, שכן רע שאינו בא לבית הכנסת, הדלקת נרות בבית הכנסת, בית ה', תפילה בציבור, מעלת בית  

ים בבתים. א[ הרגשת מה נוראה המקום, ב[ ספרים ללימוד הנמצאים בבית כנסת, ג[ איסוף צדקות ציבוריות בבית  כנסת על מנינים פרטי

   האיחוד בחידוד, תש"פ הכנסת[

לא נתנו  , ביקוע עצים ביום טוב, ביו''ט יםולימונ יםסחיטת תפוז, גדר מלאכות שלא הותרו באוכל נפש]בירורי סוגיות בהלכות יום טוב 

מן שנשרו  ים  עצ,  מלאכת בורר ומרקד ביו"ט,  טוב  וםמדידה בי,  ביו"ט  חןלאכת טוום, מהירך  עשיית מלאכה שלא לצו, אלא להסקה  יםעצ

עירוה והיתר  תנור,  רובב  בןדקל  והית,  גריפת  ממוקצה  והנאה  מאוכ  רךלצו  רןטלטול  נפש,  נפשל  אוכל  התירו    לובאי,  כשירי  מלאכות 

הותרה שלא    רך שהותרה לצו  וךמת,  מלאכת כיבוי באוכל נפש,  לה למעשה ב'הכנה דרבה'', שאשוה לכל נפש, 'מכשירי אוכל נפש ביו''ט

 כולל עיון דחסידי בעלזא בית שמש, תש"פ )שמו עמ'([ טוב םבהלכות יו םובירורי יםסיכומ. ביו"ט שחל אחר השבת םהנוגעי םדינירך, לצו

מצוה   לצורך  המתפלל  לפני  במנ]לעבור  להתפלל  בשביל  המתפלל  לפני  לעבור  אסור  במנין:  נצרך  תפילה  הוא  ואם  מתירים.  ויש  ין, 

המתפל  נגד  לעבור  מותר  האם  הפוסקים  נחלקו  למנין,  להשלים  ברכת ל.  בשביל  לצורך  לעבור  מותר  האם  יש שהסתפקו  מצוות:  שאר 

לכ להתיר  ירושלים  מנהג  כהנים  לברכת  ידים  נטילת  ולצורך  הקילו.  פוסקים  והרבה  ויש  וכהנים,  כך,  לשם  המתפלל  כנגד  לעבור  הנים 

ים לעבור מן הצד. ויש מקילים לעבור כדי ליטול ידיו, רק כאשר לא נטל כראוי בנטילת הידים של בוקר, או שהסיח דעתו מהנטילה  מקיל

בל תשקצו: הנצרך לנקביו מותר לעבור לפני המתפלל, ויש שהתירו דוקא באופן   ם.  של הבוקר. אין להתיר ללוי ללכת ליטול, ויש מקילי

לפני  .  כדעת האליהו רבה, וכן בקדיש שאחרי חזרת הש''ץ. ויש סוברים שיאמר 'עושה שלום' .ור דאורייתאכשיש בל תשקצו שהוא איס
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ויסמוך על הפסיעות   חזרת הש''ץ: שליח ציבור לפני חזרת הש"ץ, לדעת החזו"א ויתחיל חזרת הש"ץ  מותר לפסוע לצדדים בלי לפסוע 

הוצאת ספר תורה: לעבור לפני .  ויש אוסרים .בסוף חזרת הש"ץ. ויש סוברים שיזיז רגליו ממקומם קצת בלי לפסוע, ויתחיל חזרת הש"ץ

 עומק הפשט, תש"פ  ויש אוסרים[ המתפלל בכדי להוציא ולהחזיר ספר תורה, יש מתירים

 מעדני אשר, תש"פ  ]מר ינוקא ומר קשישא, אחר בן שנפטר[האם מותר לקרא לאב לשני בניו באותו שם? 

 האיחוד בחידוד, תש"פ האם חייב במים אחרונים?  האוכל עם כפפות 

 משנתה של תורה, תש"פ פירות שנמסרו לחלוקה  -הפרשת תרומות ומעשרות מפירות הפקר 

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -יט"אשרייבר של  רי"בשיעורי בינה הג ]השווה והשונה בהקרבת החטאת והאשם והלימוד ביניהם[    קרבן אשם

   יג(

]האם קריאת העולה מעכבת, עלו פחות מג' עולים האם ברכותיהם   כהן ע"ה שעלה לתורה ויש חשש שלא הקשיב כלל לקריאה

לבטלה, עשרה שקראו בתורה ויצאו מקצתם באמצע קריאת הראשון, נמצאה טעות בספר התורה באמצע קריאת התורה לראשון, כשאין 

תורה אחר, הפסיקו בשבת באמצע הפרשה, עליית קטן, תקנת משה בקריאת התורה ותקנת עזרא, האם בטלה תקנת משה, האם יש  ספר  

  אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מג(-ורות בישיבת מירפניני הלכה מראשי חב    ענין לקרוא י' פסוקים לשני עולים לקיים חלק מתקנת עזרא[

   (עגתש"פ )עמ'   ,אספקלריא]ספק מוקפות חומה, קריאת מגילה[   לענין פורים ההעיר 'לוד' והנראה ל

   (קמבתש"פ )עמ'  ,אספקלריא   יהיה טוב"  -"תחשוב טוב 

]הצלה,   ?שבר את דלתותיו של שכנו כדי למלט את עצמו ואת דיירי הבנין מן השריפה, האם מחויב לשלם על הנזק שגרם

 תשפ"א שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, מציל עצמו בממון חברו, הציל עצמו וגם את חברו[ 

 

 קורונה:  

 

 מנחת אשר, תשפ"א ]קורונה[  ?באב המורה לבנו שלא להתחסן - האם יש חובת כיבוד אב

יום המזיקים]ליל שימורים, שימור מפני  ?  האם בליל הסדר בתקופת הקורונה ניתן להקל להתפלל בציבור , איזה סוגי מזיקים, 

 ( קלחאספקלריא, תשפ"א )עמ'  [טוב שני של גלויות

 אשכול יוסף, תשפ"א האם יש לברך 'שהחיינו' על קבלת החיסון נגד נגיף הקורונה? 

יח  ]הכוס החמישית בליל הסדר, הבאשתם את ריחנו, לפני שבר גאון, אבדן חוש הטעם והר  הקשר בין נגיף הקורונה לביאת המשיח

 זרע שמשון, תשפ"א מחמת הנגיף[ 

חיסוני הקורונה?  על  לה'  להודות  ניתן  כבר  פניו   האם  נקדמה  ארעי,  סוכת  שעה,  לחצי  יחוד  חדר  יסעו,  ה'  פי  ועל  יחנו  ה'  פי  ]על 

 אז נדברו, תשפ"א   בתודה[

 

 שמיטה:   -שנת השבע 

 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ב   עבודה בשביעית שלא לצורך הקרקע

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_198_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_198_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_198_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_17_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_17_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_17_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_17_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_17_82.pdf


 
 

 

שביעית  שו"ת   מדרגותבעניני  בחדר  שביעית  פירות  ביעור  ברמב"ם,  הושמט  בי"ד  אוצר  מכירה,  היתר  משמן  נשמה  ]הגר"ח  [   ]נר 

 דרישה וחקירה, תשפ"ב קנייבסקי שליט"א[ 

]דרך אמונה, תבואות הארץ, העדה החרדית, הגרי"ש  ושטחי הערבה    –' שיטות  מפת תוואי גבול דרומי של ארץ ישראל לפי ה

 עומק הפשט, תשפ"ב אלישיב זצ"ל, הגרימ"ט זצ"ל[  

שביתת קרקע, הפקרת בהמות של גן    םשותפות בחצר לקיי]מצוות שביתת קרקע על כל גרגיר אדמה, קניית  שאלות מעשיות בשביעית  

טמאה    חיות תרומה  האוכלות  כהן  בהם    –בבעלות  שעבדו  שביעית  פירות  זר,  לעובד  השייך  נקוב  עציץ  מכירה',  ב'היתר  המואכלות 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      מים חיים, תשפ"ב    בשביעית[ 

 (, תשפ"ב חאהלי שביעית )י  שליט"א[ הגר"ח קנייבסקי]איבוד ספיחי שביעית  

 (, תשפ"ב חאהלי שביעית )י   שליט"א[ הגר"ד לנדו ]הפרשת תרומות ומעשרות מהן   פירות הקדושים מדרבנן לענין

 (, תשפ"ב חאהלי שביעית )י  שליט"א[ הגר"ד לנדו ][  משומר] נעילת שדהו מפחד גניבות בביתו

   שליט"א[   הגר"ד וולפסון ]]האם כותים גרי אריות או גרי אמת, פת כותי, חרם עזרא בפת כותי[    האוכל בשר כותי כאוכל 'בשר חזיר'

 (, תשפ"ב חאהלי שביעית )י

אם הועילה שיטת  האיסור ספיחין בשדה גוי, הגדרת שדה גוי, בעלות רשמית או שליטה על השדה,  ]   קדמה ללימוד הלכות ספיחיןה

הרישומית   הבעלות  לפי  דנות  כשרות אחרות  ועדות  קובעת,  השדה  על  השליטה  החזו"א  לשיטת  ספיחין,  איסור  להתיר  מכירה'  'היתר 

 (, תשפ"ב חאהלי שביעית )י  שליט"א[ הגרמ"מ לובין ]  בטאבו, חכירה מהמנהל, שדה גזולה מישראל, קניין[

 (, תשפ"ב חאהלי שביעית )י  שליט"א[הגר"א גרבוז ]  בסוגי גידולין שנאמרו בהן ספיחין

מחלוקות הראשונים ביסוד איסור ספיחין, איסור ספיחין במינים ובמקומות שאינם נזרעים, נזרע בשישית ונלקט  ] שורש גזירת ספיחין

 (, תשפ"ב ח אהלי שביעית )י  שליט"א[ הגרמ"ז איתן ]  [בשמיטה, ההבדל בין ירק לתבואה, ספיחי כרוב

 (, תשפ"ב חעית )יאהלי שבי  שליט"א[ הגר"נ זילברמן ]  [איסור אכילה או איסור הנאה, איסור לקיטה] איסור ספיחין

וגדר איסור סחורה, אסור מדרבנן או מותר לכתחילה, שיטת רמב"ן שאיסור סחורה הוא  ]האם מותר לקדש אשה בדמי שביעית?  

   פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"בשליט"א[  חיים הלפרטרב ]ה [הפקעת הקדושה, איסור קניית עבדים בדמי שביעית

וכמותה   על הקרקע, אופן ההשקיה בשביעית  ידיים  נטילת  נוי,  פירות הפקר, ממטרות, השקאת צמחי  ]עבור הפרי או האילן, עבור 

עזרת    גיליונות  י[-]רמב"ם פרק א' הלכה ח  , להשקות לצורך ארבעת המינים, לצורך מורביות של ערבה[ תיקונו  -צינור שלו או של חברו  

 (זהשמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"ב )מ

]מייד או גם לאחר שנים רבות, על מי חיוב העקירה, נטע באיסור ולא עקר מה דין    ה שנטעה בשביעית בשוגג או במזידעעקירת נטי

 עזרת השמיטה  ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"ב )מו( גיליונות  ]רמב"ם פרק א' הלכה יב[ הפירות, האם צריך לעקור ממש[

וחרישה   כיסעידור  הסרת  ואברויי,  אוקומי  סרק,  ואילן  פרי  אילן  וזריעה,  מזיקים,  ו]נטיעה  למניעת  ריסוס  אויר,  או  אור  לכניסת  י 

  למניעת דבורים, למניעת אקרית בעצי ערבה למצוה, עטיפת פירות, עטיפת אתרוגים לשמירה על כשרותם, כיסוי והסתרת שמש מאילנות[ 

 (ה עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"ב )מ גיליונות  [ה-ד]רמב"ם פרק א' הלכה 

על שאר ]  זמירה בגפן ובשאר אילנות יש איסור ושבתה הארץ  בין כרם לשאר אילנות בשמיטה מול אי ההבדל בשבת, האם  ההבדל 

עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת    גיליונות     [ג-בהלכה    א'   ]רמב"ם פרק  מלקות על קצירה ובצירה אף שהוא לאו שבכללות[מלאכות,  

 אליעזר[ תשפ"ב )מד( 

הבית בזמן  גם  השנה  ראש  עד  הקרקע  מלאכת  פרק     היתר  עזרת    גיליונות      [טהלכה    ג']רמב"ם  קונטרס  ]שע"י  השמיטה  עזרת 

 (גאליעזר[ תשפ"ב )מ
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הארץ?   שביתת  מצוות  מקיימים  קרקע  זאת,  ] באיזה  מצוה  על  מברכים  אין  המצוה, מדוע  מתקיימת  שביעית  הלכות  לימוד  ע"י 

גברא או   נקוב, בנשים, בקטן, חובת  עניין לקנות קרקע לקיום מצוה זאת, בעציץ  יש  גודל הקרקע, האם  ונשלמה פרים שפתינו, שיעור 

ממט שביעית,  לפני  זרע  מאליו,  צמח  בשדהו,  יעבדו  שלא  כדי  ממון  להוציא  חיוב  גוי,  שהניח  נקוב  עציץ  הקרקע,  והשקיה חובת  רות 

ממוחשבת מערב שמיטה, הדלקת אור בחממה מערב שמיטה, אשו משום חיציו, תוספת שביעית, הדר בבית משותף עם גוי או חילוני, 

הפקר הקרקע, האם מועיל הפקר בקרקע הרשומה בטאבו, קנה קרקע חקלאית לבניה והיא בתהליך הפשרה ובינתיים מעבד את השדה, 

תליית כביסה ומי מזגן על הגינה בבית משותף, השכיר  ת האם מתקיימת מצות שמיטת הקרקע לתושבי העיר,  שמיטה בגינות נוי עירוניו

האם פטור מלעלות לרגל כאין לו קרקע   –שדהו לאחר והתנה שלא יעבדה בשביעית והלה עובר על תנאו, הפקיר שדהו מפני עבודות בה  

עזרת השמיטה    גיליונות    [אהלכה    א']רמב"ם פרק  הורדת גשמים על שדות[    –בארץ ישראל, תושבות, האם הקב"ה מקיים דיני שמיטה  

 ( ב]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"ב )מ

  גיליונות     [ח-ההלכה    ג']רמב"ם פרק    ]המיוחד בדלעת[  סאה עד ראש השנההשר נטיעות מפוזרות המתירות לחרוש בכל בית  ע

 (אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"ב )מ

-בהלכה    ג']רמב"ם פרק  ]הבדלי בעלות וקנין[    עד ראש השנה  השמטת הרמב"ם דין ג' אילנות המתירות לחרוש בכל בית הסאה

 )מ( אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" גיליונות  [ד

קיב]  תוספת שביעית טוב,  ויום  שבת  תוספת  הזה,  בזמן  מסיני,  למשה  הלכה  השמיטה,    לזמנה,  שנת  בערב  השנה  ראש  תוספת  עליו 

עזרת השמיטה ]שע"י    גיליונות    [אהלכה    ג']רמב"ם פרק  [  שביעיתבסוף שמיטה, מעלת לימוד הלכות שביעית כבר מערב  תוספת בתחילת ו

 (לט)  אקונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 

בטובה   שלא  או  בטובה  שביעית  אכילת  הנאה,  ]איסור  לבעלים[טובת  טובה  פרק    החזקת  עזרת    גיליונות    [טוהלכה    ו']רמב"ם 

 (לח)  אהשמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 

וביעורו]   איסור הפסד מאכל בהמה  וקש  קונטרס עזרת אליעזר[    גיליונות     [ יט, כגהלכה    'ה]רמב"ם פרק    [תבן  ]שע"י  עזרת השמיטה 

 ( ז)ל אתשפ" 

ויבשים ]שע"י    גיליונות    [יח-טזהלכה    ז']רמב"ם פרק    [מועד הביעור, רביעה שניה ]  ביעור עלי גפנים ועשבים לחים  עזרת השמיטה 

 ( ו)ל אקונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 

 [ התחלת אכילה, טעם הבלוע בכלים, זמן ביעור דמי שביעית, ההולך עם דמי שביעית ממקום למקום, תושבות]  כבישת פירות וביעורם

 ( ה)ל אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות  [ח-והלכה  ז']רמב"ם פרק 

לשביעית ארצות  תושבות,  ]  ג'  ישראל,  ארץ  גבולות  ארצות,  ט'  או  בארץ ג'  שמקצתו  אילן  התחום,  בכל  זהה  דינם  וחרובים  זיתים 

ומקצתו בחו"ל לענין ביעור, זמן אחד בענבים, זמנים שונים לזנים שונים, זמן הכילוי כיום לפי גבולות הארץ, יין וצימוקים כיום, מדוע 

בשדה אחת, מקום שאין שם בהמות, המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא   ביכורים רק עד חנוכה, כלה מן השדות ונשאר

ממקום  להעבירם  איסור  לחו"ל,  שיצאו  פירות  ביעור  הראשון,  למקומם  להחזירם  יכול  אם  לשם,  שהלך  מקום  חומרי  להיפך,  או  כלו 

אך בגליל יש עוד פירות, פירות שיצאו ממקום שכלו   למקום, פירות ארץ ישראל שגדלו ביהודה והגיע זמן הביעור ביהודה והפירות בחו"ל

זה, הוצאת דמי שביעית לחו"ל קונטרס    גיליונות    [יב-טהלכה    ז']רמב"ם פרק    [ונמצאים במקום שלא צומח מין  ]שע"י  עזרת השמיטה 

 ( ד)ל א עזרת אליעזר[ תשפ" 

 ( ג)ל אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות  [ה-דהלכה  ז']רמב"ם פרק   [חצר המשומרת, דחליל, חממות] שמור

ביעור בכילוי או ביעור בהפקר, האם יש ענין לקיים שריפה במשהו, הפקר פירות שביעית, האם רשאי המפקיר  ]  ביעור פירות שביעית

ח, הפקר בשבת, שיור מזון  ות, להוציא לרשות הרבים ממש ולא בתוך הבנין, הפקר ע"י שלילזכת בהם, להפקיר בפני אינם שומרי מצו

ההפקר,   וסח, כשאינו אוהב את המאכל, יין לליל הסדר בשנה שמינית, הגיע זמן הביעור ולא ביער, פירות נכרי, נות,  כמה מיניםסעוד

אחר,   במאכל  שהתערב  חריף  המאכל  שכבר  הקודמת  משמיטה  פרק    [ופקריין  ]שע"י    גיליונות    [ג-אהלכה    ז']רמב"ם  השמיטה  עזרת 

 (ב)ל אקונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 
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מדאורייתא או מדרבנן, כיצד אסרו חכמים דבר המותר בתורה, שיעור הצמחיה בשישית, לכאורה גורמים להפסד פירות ] איסור ספיחין

כלים  עבירה,  עוברי  קדושת שביעית, משום  בהם  נוהג בדברים שאין  האם  פלוג',  'לא  דרבנן המורחבים מדין  השוני מאיסורי  שביעית, 

ילה או גם איסור הנאה, פרחי נוי, נענע, נר חנוכה בשמן ספיחין, ספיחין לקטן, להאכיל שבשלו בהם ספיחים, האם ספיחים הם איסור אכ

קנה סוכר, מנהג הזריעה של האדם, נבדק לפי ארץ ישראל, תושבות, מכת מרדות במלקט  או למכור לגוי, דמי ספיחין, בננות, דמי ספיחין, 

ובעציץ, גידולי פרא, גינות נוי, המצוה לעקור ספיחין, לעקור גם אחרי  ספיחין, בשדה גדולה שאין לחשוש שיזרע בה בסתר, בגדל בבית  

בכלל איסור ספיחין הוא  היובל האם  עומר בשנת  עזרת    גיליונות    [ה-אהלכה    ד'  ]רמב"ם פרק[  שביעית,  קונטרס  ]שע"י  עזרת השמיטה 

 (לאיעזר[ תשפ"א ) אל

גוים בה  שיש  בעיר  שביעית  פירות  על  נאמן  לגוי ]  שומר  האיסור  לגויים,  גם  הוא  שביעית  פירות  הפקר  האם  לספר,  סמוכה  עיר 

לקחת, הפקר שדהו במקום שאין יהודים, שומר למניעת קלקול פירות ע"י ילדים או נוער שוליים, מניעת פירות שביעית מגוי וגר תושב, 0

עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[    גיליונות    [להלכה    ד'  ]רמב"ם פרקתשלום דמי שמיר, לכתחילה בעל השדה לא יהיה השומר[  

 ( לתשפ"א )

, מתי צריך להפקיר, האם הפקר התורה או חובת הפקר על הבעלים, בשדה של חרש שוטה או קטן, בשדה של אשה ]  הפקר בשביעית

נחשב דבר שלא בא לעולם, הפקר בפה, להיכנס לשדה שלא הופקרה האם יש בכך חילול ה', בפני כמה מפקירים, בפני מי, האם צריך  

ביום צריך לתת   פירות, כמה שעות  לצורך  על שדהו לטובת הציבור, היתר כניסה לקרקע  להודיע היכן השדה, האם צריך לתלות שלט 

ה, כשהמעבר דרך ביתו, אילן הנוטה לשדה חברו האם גם השדה מופקרת לצורך זה, נעילת הדלת מפני נזקים, נעילת הדלת מעבר לשד

הצבת מכשולים לבני אדם בפתח השדה, לנעול את השדה בשבת  מפני גנבים, נעילת הדלת בשדה שיש בה פירות שישית ופירות שביעית,  

טיף מזיק, שדה המנוהלת ע"י אוצר בית דין, הפקרת הפרי וכל הטפל לפרי, כשגמרו ללקוט את  וביום טוב, למנוע מילדים או מבוגרים מק

כל הפירות נגמר ההפקר, שדה שיש בה רק פרי אחד האם חייב להפקירה, שיעור לקיטה משדה מופקרת, שיעור לקיטה משדה של אוצר  

  [ כדהלכה    ד'  ]רמב"ם פרק     [רה, כמה אתרוגים מותר ללקוטבי"ד, דברם שרגילים לכבוש, אסף יותר מדאי האם צריך להפקיר את הית

 (טעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )כ  גיליונות

על העובד,  ]  איסור קצירת פירות שביעית גם  על הבעלים או  להפסד, לקיטה כשאר שנים, האם האיסור  קצר שלא לאכול, או קצר 

קצירה בשינוי, קצירה בשדות המנוהלות   –דמי שביעית שהחליפום בפירות שביעית המחוברים  פירות מחוברים לקרקע אחר מן הביעור,  

    [ סוכות בשנת השמיטה לצורך גידול חדשים, האיסור הוא בשמור או בהפקרע"י אוצר בית דין, בשנה שמינית, קצירת אתרוגים לאחר  

 (ו עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )כ גיליונות   [כג-בכהלכה  'ד ]רמב"ם פרק

היתר הסקה, אחר שכלה הקש והתבן, הנאה בחינם הנאה בשכר, הסקה  ]  , ושימוש בקש ותבן שביעיתהסקת מרחץ בקש ותבן של  

במאכל בהמה, קש ותבן בתוך כר וכסת, בתוך טיט, תנור שהוסק בקש ותבן, קינוח ידים בקש ותבן, קש ותבן כמזרון, ריפוד לבהמות 

 ( העזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )כ גיליונות  [כג-כהלכה  ה' ]רמב"ם פרק   [מקש ותבן

מכר מאכל בהמה וקנה מאכל אדם, החליף ירק בירק והתייבש עד שאינו ראוי למאכל אדם, מאכל אדם ]  מאכל אדם ומאכל בהמה

עזרת השמיטה ]שע"י    גיליונות    [יבהלכה    ה'  ]רמב"ם פרק     מלוגמא[  –האם ניתן לעשות ממנו רפואה    שהתקלקל וראוי לבהמה ומכרו

 ( כד)  "אקונטרס עזרת אליעזר[ תשפ 

שביעית? בדמי  לקנות  מותר  דמי  ]  מה  תפיסת  שמחה,  לצורך  לנוי  פירות  קישוטי  גבוה,  במחיר  מוכר  צבע,  חומרי  מלח,  מאכלים, 

כסף   בשטרות  נתפסת  שביעית  קדושת  האם  שביעית,  של  אתרוג  למבושל,  חי  ממאכל  פרוטה,  משוה  ובפחות  בפרוטה  בשווין,  שביעית 

מזומנים,   תמורתם  ומושך  בבנק  שקים  המפקיד  מוכר  ממוכובצקים,  עודף  שביעית  קבלת  פירות  האם  שביעית,  בקדושת  נזהר  אינו  ר 

תופסים דמיה פעמיים, גמר המכירה, החזרת מוצרים לחנות, חילול קדושת שביעית בשבת, הוצאת דמי שביעית לחו"ל, האם יש מצוות 

   [ ט-והלכה    'ו  ב"ם פרק]רמ    [ אכילה במה שנקנה בדמי שביעית, לקנות בדמי שביעית חומר גלם כבשר ודגים שאינם ראויים לאכילה מייד

 (ג עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )כ גיליונות

לנשים  הפסד תרומה או הפסד שביעית,  ]  ירק שביעית בשמן של תרומה  לבשלאין   יין שביעית הגורם  על  מיעוט באכילתו, הבדלה 

חמץ  עם  שלא לשתותו, בישול יין תרומה, בישול יין שביעית, בישול שני פירות שביעית יחד שאין זמן ביעורם שווה, עירוב פירות שביעית  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_71_81_11.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_71_81_11.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_70_81_10.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_70_81_10.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_70_81_9.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_70_81_9.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_69_81_6.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_69_81_6.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_69_81_5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_69_81_5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_69_81_4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_69_81_4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_69_81_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/729_69_81_3.pdf


 
 

 

עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א    גיליונות  [דהלכה    ה'  ]רמב"ם פרק  [סמוך לפסח, לסוך שמן שביעית בידים טמאות

 (ב)כ

שביעית בפירות  הקפה  או  חינם  מתנת  ירקות  ]  מכירה  את  המוכר  קונה  במה  מעות,  הקדמת  הלוואה,  ושמינית,  שביעית  שישית 

עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[    גיליונות     [ידהלכה    ו'  ]רמב"ם פרקהשדה, מה נחשב הקפה כדי שלא תחול קדושת שביעית[  

 (אתשפ"א )כ

פועל יחיד ופועלים רבים, מכירת פירות שביעית ברשתות המזון ורווחיהם, אוצר ]  תשלום שכר פועלים ועובדים מפירות שביעית  

שכרו את  לקבל  לפועל  מותר  האם  פועל,  של  חייו  כדי  ושלוחיו,  דין  פרק [  בית  ]שע"י    גיליונות    [יג-יבהלכה    ו'  ]רמב"ם  השמיטה  עזרת 

 קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א )כ(

פועל יחיד ופועלים רבים, מכירת פירות שביעית ברשתות המזון ורווחיהם, אוצר  ]  תשלום שכר פועלים ועובדים מפירות שביעית   

שכרו[   את  לקבל  לפועל  מותר  האם  פועל,  של  חייו  כדי  ושלוחיו,  דין  פרק בית  ]שע"י    גיליונות    [יג-יבהלכה    ו'  ]רמב"ם  השמיטה  עזרת 

 (יטקונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"א ) 

בודקים?  מי  ולפי  אכילה  דרך  נקרא  לא    מה  זהירות  פירות,  ייבוש  לקישוט,  פירות  חיתוך  קלקול,  למנוע  לבשל  טרי,  חי,  ]צמחוני, 

בשיל באמצע בישולו, בננה בוסר, עוגת סופלה עם יין שביעית, אכיל חזרת חריין בפסח, הסרת חלקים נגועים  להקדיח תבשיל, טעימת ת

מפרי, מרכיז מיץ לימון, יין שמיטה בליל הסדר, בקבוק יין שביעית שנשבר ונשפך על הרצפה, יין שביעית בברית מילה, פופקורן, קידוש 

בשמן   טיגון  יין,  פסטור  או  בישול  הדבוק והבדלה,  התפוח  בשר  בפסח,  כך  לנוהגים  ירקות  קילוף  חשמלי,  בכלי  פירות  ריסוק  שביעית, 

עליו לילה[   ירקות כבושים, שטיפת כלים, שיירי מזון של כמה סועדים, מאכל מקולקל או שעבר    [ גהלכה    ה'  ]רמב"ם פרק    לגרעין, 

 (יח ) א עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות

שביעית בפירות  ושתיה  שביעית, ]  אכילה  מפירות  גסה  אכילה  שביעית,  פירות  שאכלה  בהמה  חלב  סיכה,  אכילה,  מצוות  יש  האם 

ת בכפית, סחיטת פירות שאין דרך לסוחטם, תפוזים ואשכוליות, גזר, מציצת פרי, הוספת מים למיץ פירות שביעית, אכילת שמן שביעי

בתפוחים,   אתרוג  הצהבת  מקובל,  שלא  באופן  תיבול  שביעית,  מפירות  סוכהגלידה  לנוי  פירות  פרק   [  תליית     [ב-אהלכה    ה'  ]רמב"ם 

 (יז) א עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות

  ה'   ]רמב"ם פרק  [  מלוגמא, לגרום לאדם להקיא, צמחי מרפא, תבלינים, לבשל מאכל בהמה לרפואה, קנאביס]  תרופה מפירות שביעית

 (טז) אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות  [יא-יהלכה 

פירות שביעית וביטול  פירות שנתערבו]  תערובת  במינו,  במינו, שאינו  ועצמות   מין  ע"י תערובת, בשר  קדושת שביעית  ביטול  בשוק, 

שנתבשלו עם פירות וירקות שביעית, רוטב סלט ומי כבישת מלפפון, טעם פירות שביעית, טעם כעיקר, כלי בן יומו בקדושת שביעית, חנ"נ  

עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[    גיליונות     [כב-כאהלכה    'ז  ]רמב"ם פרק[  ביעור בפירות שביעית עם חמץ בערב פסחבשביעית,  

 ( טו) אתשפ" 

לריח העומד  בדבר  שביעית  פרחים  ]  קדושת  נוי,  ופרחי  ריח  פרחי  חמץ,  בביעור  הדסים  שריפת  הדסים,  וורד,  בשמים,  מיני  ביעור, 

הלכה    'ז  ]רמב"ם פרק   [  יץ, עלי טבק לריח ולעישון, שרף הנוטף מעצי הקטף, בסממני הקטורת, ההבדל בין שביעית לערלההגדלים בעצ

 ( די ) אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות  [כ-יט

החליף שמן בשמן, מכר וקנה, לאדם עצמו או לחברו, מדורה, שמן שביעית כיום, נרות שבת בשמן שביעית ]  הדלקת נר בשמן שביעית

במוצאי שבת, נר הבדלה מקליפות פירות שביעית, נרות חנוכה, נרות חנוכה אחר זמן הביעור, שמן למאור במקום  כשיש תאורה נוספת,  

ת, בישול ביום טוב בשמן שביעית, נר יארצייט, נר לסעודת מצוה, נר למניעת גויים והשמש מנר חנוכה, הדלקת נר ללימוד בשמן שביעי

]רמב"ם  כניסת גנבים לביתו, הדלקת מנורת המקדש משמן שביעית, שמחת השואבה במקדש בשמן שביעית, הנאה מאור בית המקדש[  

 ( גי)  אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות  [חהלכה   ה' פרק
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והחזרתם שכנים  בין  וירקות  פירות  שביעית  הלוואת  פירות ]  בפירות  שלווה  למי  רגילים  פירות  החזרת  שביעית,  מפירות  פרעון 

ריבית,    –שביעית   בי"דאיסור  של אוצר  פירות  אליעזר[    גיליונות    [כהלכה    ח'   ]רמב"ם פרק  [  לוה  עזרת  קונטרס  ]שע"י  עזרת השמיטה 

 ( ב)י אתשפ" 

עבור הבאת מים, עבור חימום המים, קניית המים, מתנת חינם לפועלים, דמי שביעית ]  תשלום שכר לשכיר ולאומן מפירות שביעית

עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[    גיליונות    [יאהלכה    'ו  ]רמב"ם פרקכשכר פעולה לצרכי אכילה, תשלום לפני תחילת העבודה[  

 תשפ"א )יא( 

ישיבה, קניית 'טיפ' למלצר, משלוח מנות,  ]  פריעת חוב בדמי שביעית  לעני, מגבית ת"ת של  פירות כצדקה  מתנות בערב חג, חלוקת 

  יונותגיל    [יהלכה    'ו  ]רמב"ם פרק     אתרוג מדמי שביעית, קניית עבדים וקרקעות מדמי שביעית, לקדש אשה בפירות שביעית, קידושין[

 (י)  אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 

קודם המכירה ובשעת המכירה, מכירה באומד, הנחת פירות שביעית בכף מאזניים לא לשם מדידה,  ]  שקילה ומדידה בפירות שביעית

שונים, מאכלים המעורב בהם קדושת חנויות שמיטה הנעשות ע"י שליחות, חנויות לממכר מיצי פירות בהבלעה, מכירת כוסות בגדלים  

עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס    גיליונות    [ה-גהלכה    ' ו  ]רמב"ם פרק[   שביעית, אריזות, פירות חוץ לארץ בארץ, לברר מנין הפירות ע"י ריח

 (ט) א עזרת אליעזר[ תשפ" 

בהבלעה, לפני עיוור, איסור על המוכר או גם על הקונה, לוקח רק עבור הוצאות, פיתה עם  ]  ?איסור סחורה מדאורייתא או מדרבנן

פלאפל הנמכרים יחד, חשבונית מפורטת, מכירה בהקפה, תשלום מראש, מכירה מועטת, שינוי מקום המכירה, מכירה ברכב או בבית,  

 (ח) א עזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות    [אהלכה  'ו רק]רמב"ם פ   [ איסור סחורה בנשים

פירות שביעית ה]  איסור צביעת  ולאחרים,  קייטרינג,  זלעצמו  רווחמין  ללא  על המלאכה, מכירה   ' ו  ]רמב"ם פרק    [  כשהשכר הוא 

 (ז) אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות  [בהלכה 

קליפות חשובות או טפלות, ראויות להסקה, גרעיני אבטיח ומילון, גרעיני משמש, חומרא בגרעיני ] קדושת שביעית בקליפות וגרעינים

בהמות[   שאין  במקום  מוקצה  מהלכות  יותר  פרקשמיטה  ]שע"י  גיליונות    [טוהלכה    'ז  ]רמב"ם  השמיטה  אליעזר[    עזרת  עזרת  קונטרס 

 ( ו) אתשפ" 

בקציצת אילנות, חברת ניקיון    האכלת קופים בגן חיות, פח שמיטה, עודפי פירות שביעית, גרמא]  איסור להאכיל מאכל אדם לבהמה

מאילן,   שנשרו  שביעית  פירות  צהרים,  ארוחת  אחר  הפסד הנקה  גרם  רגוע,  שיהיה  כדי  למשחק,  למאכלו,  לקטן  שביעית  פירות  נתינת 

 (ה) אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות  [ההלכה   ה' ]רמב"ם פרקבקילוף פירות שביעית, בישול פירות שביעית[ 

  'ז  ]רמב"ם פרק    [  אתרוגים, ריבת אתרוגים, דבר הנאכל ע"י הדחק האם חלה עליו חובת ביעור]  חובת ביעור במה שמתקיים בארץ

 ( ד) אעזרת השמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ"  גיליונות  [יד-גיהלכה 

וכיבוס   לשריה  העומדים  במינים  שביעית  ניקוי[קדושת  חומרי  הבגד,  צביעת  פרק   ]השלמת  עזרת    גיליונות  [יהלכה    ה'  ]רמב"ם 

 ( ג) אהשמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 

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

 (ב) א קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 

הצובעים הצומח הקדושים בקדושת שביעית[  קדושת שביעית במיני  מן  צבע  עזרת    גיליונות    [א, טהלכה    'ה  ]רמב"ם פרק  ]חומרי 

 ( א) אהשמיטה ]שע"י קונטרס עזרת אליעזר[ תשפ" 

 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת   מידי שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון  
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