בםייעתא דשמיא


בע ין מיט כספים בחובו
יש לדון האם לקטן שחייבים לו חובות חייב לעשות פרוזבול כדי
שלא תשמטנו שביעית או לא ,דכהיום יש לקטנים כסף השייך רק
להם ולא לאביהם בחיסכון לכל ילד ,ויש לדון האם שביעית תשמטנו
אם לא יעשה פרוזבול.

ט ים

יבואר דתרי חיובי חינוך איכא ובחיוב חינוך על הבן לא שייך לחייבו
בהשמטת כספים

יבואר אם אפשר לחייב קטן בהשמטת כספים מדין חינוך שהקטנים
מחוייבים בכל המצוות מדרבנן
יבואר דקטן שמצא מציאה ונתייאשו הבעלים אין לחייב הקטן בהשבה
מדין חינוך שהרי הממון אינו של הבעלים

3126877@gmail.com

יבואר דחובות של ישראל נפקעים בסוף שביעית מבעלותם גם כשאינם
מחויבים בשמטת כספים

בע יין יום

י מ וו

רב ן ו מ ו

בגליון מעדני כהן פרשת כי תבא הארכנו במי שנזדמן לפניו שתי
מצוות דרבנן קיומיות או מצוה אחת מדאורייתא קיומית הי עדיף
למיעבד ,ומחמת דברים שנתחדשו בזה נשנה פרק זה בעהי"ת.

ח

וריי

י מי יי ו ע יף

יבואר דגם באיסור דרבנן אמרינן דכמה איסורים חמירי טפי מאיסור אחד
של תורה

יבואר שיטת הר"ן שב' איסורים קלים חמירי טפי מאיסור חמור

יבואר דברבינו יונה מבואר דכמה איסורים דרבנן חמירי טפי מאיסור אחד
של תורה

בע יין ם י ל ע יף מ ו

וריי

על מ ו

רב ן

יבואר דבמצוות קימיות אין הפרש בין מצוה דאורייתא למצוה דרבנן

יבואר דמצוה דאורייתא מקדמינן לדרבנן שמקודש יותר

יבואר דבאיסורים רבים כשהם במעשה אחד אינו חמור מאיסור חמור

יבואר אם במצוות נמי אמרינן דתרי מצוות קלות עדיפי ממצוה אחת
חמורה

יבואר דאע"פ שבמצוות מזוזה מקיים מצוה בכל רגע אבל הוא קיום מצוה
בלא מעשה

יבואר דמצוות מזוזה מקיים בכל רגע

יבואר דהא דמקדמינן לשמיעת הברכות ביום הראשון הוא משום שהוא
מצווה הבא לידו ראשון

יבואר דלשמוע הברכות בב' הימים של ר"ה חמיר טפי מתקיעת שופר של
יום השני

יבואר דבפמ"ג מצדד דמצוה דרבנן האידנא קודמת למצוה דאורייתא
לאחר זמן

בע יין ם ל ון רע חמיר טפי מחילול ב
יבואר אם מהני שנותן רשות לדבר עליו לשון הרע

יבואר דמצוות שבין אדם לחבירו נדחות מפני מצוות שבין אדם למקום

ב ין ם בר" מבי ין בכורים

י ו זמן מח

יבואר דאין מביאין בכורים ביו"ט משום הוצאה לצורך גבוה

יבואר שהיראה מביאה שמחה

יבואר אם ר"ה חייב בשמחה

יבואר אם מביאין בכורים בר"ה אם אינו זמן שמחה

יבואר אם מביאין בכורים בכל יו"ט

יבואר דשיר של יום אומרים בר"ה דלזה אי"צ שמחה יתירה

יבואר שאין מביאין בכורים ביו"ט משום שאי אפשר להביאו עם הקרבן

בטעמא דהאבל אינו אומר הלל בחנוכה
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בע יין ם רי לכוון בברכ כ ים על

ם מסויים

י ו מן

מ פללים
נשאלתי אם אין לכהן לכוון בברכת כהנים על אדם מסויים לברכו
בכלל הברכה שמברך את כולם שיש שפקפקו בזה.
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ח ו זוכים לעמו לפ יו י ברך ביום ר" ולז
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רב

עיקר הכוונה בתפלה היא ההכנעה
יבואר מה שהבכורים הם הקרבן שהמקריב
עומד לפניו יתברך במקדש

תפלת ראש השנה היא יתירה על כל השנה
בעמידה לפניו בקרבה גדולה

בביאור למה לא חייבה התורה לעלות לרגל בר"ה
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