
 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 ( חינם  )קישורים להורדה     באפרשת 
 

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

  

 מבית 'צוף'  - אוסף גליונות

 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 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 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 

  התורה והורא 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47528
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
mailto:kishurtora@gmail.com


 

 

 

 

 
 

 

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

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 

 לעילוי נשמת 

 החשובה אשה  ה

 

 ה "ע ה וייסמחלה חי מרת 

 "לצז מרדכי יעקב בריישגאון רבי ה תב

 שוויץ   'אגודת אחים'אב"ד 

  'חלקת יעקב'בר שו"ת חמ

 ז"ל  שכר דב בעריש וייסישרבי אלמנת הרה"ח 

 זצ"ל וייס  יעקב יצחקרבי  הגאוןבנו יחידו של 

 בירושלים העדה החרדית  גאב"ד 

 'מנחת יצחק'מחבר שו"ת 
 

 ג תשפ" שבט ג'

 

 ת.נ.צ.ב.ה. 

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 מכות מצרים 

  חצות הלילה

 הכלב בבית ובחצר 
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 מניית החודשים מניסן

   קידוש החודש

 ברכת החודש 

 קידוש לבנה 

 איסור יציאה למסע בלילה

 תפילין

 תפילין של "רבינו תם" 

 פסח מצרים -  קרבן פסח 

 פסח דורות  -קרבן פסח  

   אין מעבירין על המצוות

 השבתת חמץ וביעורו

 איסור בל יראה ובל ימצא

 מכירת החמץ לגוי

 מצה בפסח מצרים ובפסח דורות 

 איסור מלאכה והיתר "אוכל נפש" ביום טוב 

 פדיון הבן

 פדיון פטר חמור 

 מן המותר בפיך 

 דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא -יסודות האמונה 

   שאר עניני הפרשה...

   חודש שבט

 לבית ולמשפחה 

 

 ]המשך[ מכות מצרים  נושא בפרשה:

 

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"ב   לנו ניסים ועונש למצרים -עשרה ניסים לאבותינו במצרים 

כל מכה היתה    [ב  כל המכות היו רק למצרים, ובני ישראל ניצלו מכולם.  [א:  כמה שיטות]  חלק ב  -  סיכום השיטות במכות מצרים

מכת כינים לא נזכר בתורה שניצלו ממנה בני ישראל, אבל לא הזיקו   [ד  ג' מכות ראשונות היו בבנ"י.[  ג   תחילה רגע אחד גם בישראל.

  [ ז  וב לא היתה בארץ גושן, גם למצריים שהיו שם.מכת ער  [ו  במכת כינים הלכו מהמצריים לגושן, והכו המכות גם שם.  [ה   לבני ישראל.

פרעה ועוד אנשים במצרים לא   [י  מכת ארבה שימשה בארץ גושן.  [ט  מכת שחין פגעה קצת בבני ישראל.  [ח  מתו בהמות לישראל בדבר.
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, ההפלאה הנזכרת  הפדות וההפלאה הנזכרת בתורה במכת ערוב[.  לגבי פרעה בפירוש  חוץ ממכת בכורות שמבואר כן ]סבלו מכמה מכות  

   (צאספקלריא, תש"פ )עמ'   האם אומות אחרות לקו בעשרת המכות[ במכת דבר, והפסיחה הנזכרת במכת בכורות. בתורה

    (עאאספקלריא, תש"פ )עמ'     חלק ג  -סיכום השיטות במכות מצרים 

       (סאאספקלריא, תש"פ )עמ'    [לפרשה פרשה בין  התבונות]נגאלו ישראל במכה הראשונה? מדוע לא 

עיוור?   בלפני  בשבת[האם הכשיל משה את החרטומים  עצרת  תתקיים  אם  צלמים  או  שוטרים  ע"י  שיגרם  שיעורי    ]חילול שבת 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לא( - הגר"נ נבנצאל שליט"א

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' נג(  מהות ומטרת מכות באח"ב

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' קח(    מכות מצרים ושבת קודש

    (קזאספקלריא, תש"פ )עמ'    עשרת המכות

 כת מחשבת, תש"פ מלא  בין שבעת המכות הראשונות לשלש המכות האחרונות

 כלי יקר, תש"פ   ומידה כנגד מידה -מכות מצרים 

 ( יגתש"פ )עמ'  קובץ גיליונות,  - ממעיין החיים  להוציא את מצרים מבני ישראל -יציאת מצרים  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יט(  - שואלין ודורשין   לימוד יסודות האמונה מפרעה

 

 ארבה

 

וביותר מפורש בבעלי    ארבה הזכרת ענין ה'סיפור' במכת   דווקא במכת ארבה.  יציאת מצרים מוזכר  עניין סיפור  לעיין מדוע  ]יש 

דרישה        ח )עמ' קו'( מג תרוצים" תשע   ,עיון הפרשה   התוספות כאן שכשאמר ה' למשה "ולמען תספר באזני בנך" רמז לו על מכת ארבה[

 וחקירה, תשפ"ב 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט מכת הארבה והמיוחד בה  

 בעמק הפרשה, תשפ"ג ]הרב משה בצרי שליט"א[  ה'ארבה' מיניו ושמותיו

ידע משה איזה מכה  ]מכת הארבה   ב  אמורהמהיכן  דווקא  ארבהלהגיע? מדוע  בנך    -נאמר   מכת  באזני  בנך'ולמען תספר  איזו  ובן   ?'

 תשע"ד   ,שיעורי הרב רוזנבלום  ]י, ד[ )הנני מביא מחר ארבה בגבולך( ['התעללות' מיוחדת הייתה במכה זו?

]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 

 ז )עמ' נח'(  טז תרוצים " תשס  ,עיון הפרשה  צרים למנוחה ביום השבת[המ

'קוממיות' בשמיטת תשי"ט     -גבולות המזיקים בשנת השמיטה   על  ודורשיןנחילי הארבה שפסחו  גיליונות,  -  שואלין    קובץ 

 ( כתש"פ )עמ' 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סט(   )וינח בכל גבול מצרים( ]י, יד[ מכת ארבה היתה גם בשבת? 

    (צאספקלריא, תש"פ )עמ' ?   וקא במכת ארבה כתוב ולמען תספרומדוע ד
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 חושך 

 

ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים  )  ?שני סוגי ימי אפילהנועדו  ולמה  למה נועדו ג' ימי האור לישראל,  

מלאכת מחשבת,     [כג -כב,  י ם( ]שלושת ימים לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבות

 תשפ"א   תשע"ז

 ב " פניני גבורת עקיבא, תשע ]י, כא[    )וימש חושך(או העדר    ותאמצי  -החושך 

אספקלריא,    ]י, כא[     )וימש חושך(  היפוך של לילה לבן[  -]המשמעות לגבי מקומות שמספר חודשים חושך    ות או העדראמצי  -החושך  

 תשע"ח )עמ' לג( 

 )ז' תירוצים(   דרישה וחקירה, תשפ"ב  מה היה הנס הגדול ב'שבת הגדול' הרי זה היה במהלך מכת חושך?

 הלכה בפרשה, תשפ"ג  ?ב בברכות הראיהייהאם עיוור ח

]היו שוטרי פרעה וספגו מכות להגן על אחיהם, לא מתו בחושך ולא טבעו בים סוף בזכות  ?   מדוע לא מתו דתן ואבירם במכת חושך

     בארה של תורה, תשע"ה   באר הפרשה, תשע"ז )עמ' יט(   ג" אשכול יוסף, תשע ]י, כב[    בחושך מתו הרשעים(-)רש"יזאת[ 

 ב "שערי מדע, תשע[  ]י, כג  )לא קמו איש תחתיו(האם אכלו המצרים?   -בימי החושך 

 ( יאבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'    מדי שבת, תשע"ז ]י, כג[ )לא ראו איש את אחיו(מכת חושך  -העדר כח הנתינה 

ציף גם בשעות הלילה ]לילה לבן[ כיצד ידעו מתי לקיים מצוות ברית ראור    –אור במושבותם  בימי החושך היה לישראל  

ן בתשעת הימים, ע"י ו בתורה, הגר"ח קנייבסקי זצ"ל עשה סיום בשנתו והסתפק לגבי שתיית ייק? ]בני לוי עסשמינימילה ביום ה

 מים זכים, תשפ"ג  ת שמש גם בימי החושך, בימי המבול[רנגול, ע"י זבוב טורדני, בהעדר שעון, היתה זריחת

חושך   במכת  ישראל  לבני  שהיה  המיוחד  לחושך[  האור  שם  קץ  הגנוז,  אור  אורה,  הבית  נמלא  אורה,  היתה  בני  ]ליהודים  )ולכל 

 , תשע"ח )עמ' יח(אוסף גליונות ישיבת מיר - מאמרי "עינינו גל" ישראל היה אור במושבותם( ]י, כג[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' יד(   כמה משונאי ישראל מתו במכת חושך?

מצרים    -'העבדות'   ביציאת  לצאת  סרבו  אחוז  ששמונים  לכך  החושך,  ]הסיבה  במכת  השיטהומתו  של  לא חסידים  בפורים   ,

 אז נדברו, תשפ"ב  [נפטרנו מפרעה אלא מהעבדות של עצמנו למצרים, העבדות כיום למ"ט שערי אפליקציה

]משבטל השיעבוד בראש השנה שקודם יציאת מצרים, היו כאלו שקיבלו משרות והתפרנסו  אלו שלא רצו לצאת ומתו במכת חושך  

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ב ברווח ולא רצו לצאת כי לא הבינו את תכלית היציאה בקבלת התורה[ 

    (מואספקלריא, תש"פ )עמ'  האם המצרים ראו את ישראל במכת החושך? 

 

 מכת בכורות 

 

במשנת הפרשה,    ]יא, ה[)ומת כל בכור(    שאר המכות היו בפועל[ורוחנית,    ת]מוות פאסיבי כתוצאה מהתרחשוהמיוחד במכת בכורות  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   תשע"ו

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' מו(  וה' הכה כל בכור

 צבא הלוי, תשפ"ג   [ כתוצאה ממות הבכור]  שפטים באלהי מצרים
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 האיחוד בחידוד, תשע"ח )מבכור פרעה ... עד בכור השפחה( ]יא, ד[   ]בכור השפחה או בכור השבי[מי מהבכורים מת? 

האם ,  ומיהם המלאך/שרף/שליח,  מדוע הכה הקב"ה את המצרים בעצמו ולא ע"י מלאך/שרף/שליח ]אני ולא מלאך    -ות  מכת בכור

לנגוף את מצרים ניסי מצרים,  ירדו המלאכים איתו  לבין  לאבות  הנסים שנעשו  בין  העולם בעשרה מאמרות,  ומדוע  מה  נברא  ,  מדוע 

     ]הרב משה אברהם בר שליט"א[   [כיצד תקנה מכת בכורות את חטא אדם הראשון,  מאמרותהיאך עשרת המכות מכוונות כנגד עשרה  

 תשס"ב ,  עמל משה

 בעמק הפרשה, תשפ"ג ]הרב משה בצרי שליט"א[  בין עשרת המכות לעשרה מאמרות

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'    -  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר  ]האם מועילה שליחות בפדיון הבן[שתי הגזירות במכת בכורות  

 (עא

 האיחוד בחידוד, תשע"ג   מכת בכורות והכלבים

 ד " תורה והוראה, תשע  ]יא, ה[ )ומת כל בכור(ענישה קולקטיבית  

)ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי    ]מי הכה ואת מי, ולשם מה היה צורך בנתינת הדם על המשקוף[הכאת המצרים במכת בכורות  

 נועם אליעזר, תשע"ח [  בארץ מצרים( ]יב, יג

    דרישה וחקירה, תשפ"א בדמייך חיי[    -]הטפת דם ברית, הצלה מהמשחית, גירות, לעורר חמלה אצל הקב"ה    נתינת הדם על המשקוף 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א

]ע"י הקב"ה או ע"י המשחית? מדוע בתפילה הובלטה בעיקר מכה זו? מה עזר הדם על המשקוף הלא הגוי ששהה בבית   מכת בכורות

 )ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף( ניצל על אף שלא היה דם במשקוף?[ -לא ניצל על אף הדם ואילו יהודי שהיה בבית הגוי-היהודי

 תשע"ג   ,שיעורי הרב רוזנבלום  כג[  ]יב,

לגבולות מצרים   מחוץ  גם  בכורות היתה  בנפרד ]תושמכת  מצרים,  בכורי  כל  בעברתו  המכה  בחו"ל,  ששהו  מצריים  בכורים  בות, 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"א משאר המכות שהיו רק במצרים 'באדמת בני חם'[ 

מצרים רבים שנפטרו בהגעת זמן מותם, מצרים רבים מתו מחמת  ]מי היה ה'משחית' שהקב"ה לא יתן לו לבוא אל בתי ישראל?  

 תינוק שנולד באור לארבע עשר אחר חצות, פוטר את אביו מתענית בכורים[ תחלואה שנגרמה מהזיהום במכת בכורות, זיהום אויר,  

   ע"בהאיחוד בחידוד, תש

במסכת סופרים מובא שהבכורים מתענים, מנהג זה לא המנהג להיפטר מהתענית על ידי סיום מסכת,  ] תענית בכורים בערב פסח  

בתלמוד   האם  בבליהוזכר  פסח,  בערב  להתענות  צריכים  הבכורים  דווקא  מדוע  מהתענית    ראוי,  סיום  בהשתתפות  להיפטר  בסעודת 

" בערב פסח מתענגים]דברי האדמו"ר מזידיטשוב שהגירסא במסכת סופרים שהבכורות "למנהג העולם להקל בזה.  והטעם    מסכת, 

ולהתענות, או  להמשיך  מדוע לאחר האכילה בסעודת הסיום אין חיוב  בסעודה,  או    בסיום"[, הפטור נובע מההשתתפות  מתעניםולא "

"כזית" או "מלוא לוגמיו" הפוטרים מתענית,    שיעורהאם צריך לאכול או לשתות  ה וכמה צריך לאכול:  ביום אחר, מ התענית    להשלים

ב" די  "טעימהאו  באכילת  מתענית  פטור  סיום  שיריים",  שמיעת  המסכת,  מסיום  שנשלחו  בסיום בטלפון,  "  להיפטר  בדעתו  כאשר 

בתענית, חיוב האב    בכורות ]נקבות[ המסכת לערב פסח, חיוב  סיום    איחוראו    לפני הסיום, הקדמת  מסכת, האם רשאי לאכול בבוקר  

, ברית מילה להתענות, פטור מתענית בהשתתפות בסעודת    אמו האם צריכה    -קטן בכור והאב בכור  בנו הבכור הקטן,  להתענות במקום  

בכורים:,  פדיון הבן  חיוב תענית  ברכות,  ושבע  צדק    •לוויים    •לכהנים    בר מצוה  דופן"    •גר  דיני התענית   •"יוצא  נפלים,  הבא אחר 

 עולמות, תנב   [ערב פסח שחל בשבתוהמנהג לסיים מסכת כאשר 

 בפורענות הרשעים, במורא גדול לעיניך, ותחזינה עינינו[ ]בזכות האבות או בזכות עצמם, ההבטה  האמונה של ישראל במכת בכורות  

 נועם אליעזר, תשע"ח )וה' הכה כל בכור בארץ מצרים( ]יב, כט[   

גם אשה מתענה בערב פסח, השתתפות בסיום, או אכילה בסעודת חתן ושבע ברכות, סיום  צד מתו הבכורות, האם  ]כיתענית בכורות  

 נר לשלחן השבת, תשע"ט   מסכת גמרא או משנה[
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 אשכול יוסף, תשע"ג   מתענות בערב פסח? הלא גם הם ניצלו במכת בכורות? ]נשים[ מדוע אין בכורות

 )י' תירוצים( דרישה וחקירה, תשפ"ג  ?האב, הרי אף הם ניצלו ממכת בכורות מדוע לא נתקדשו בכורות נקבות ובכורות מן

,  מצוה  בר  'למילה  שלישי, 'זכר'  שלום'  ה, איזו סעודה נחשבת סעודת מצוה,  מצו  סעודת   נחשבתת האם  מסכ  יוםס  עודה]ססיום מסכת  

ה, סיום כריתת עצי המערכה, הקדמת או איחור הסיום לתאריך רצוי, מסכת בש"ס, סדר משניות,  תור  בדברי"ח  ת  שדורשים  סעודה

  בשר  אכילתן,  בטלפו  סיום  שמעור אכילה בסעודה הפוטרת מתענית,  שו"ע, ספר הזוהר, חיבור ספר תורני, פטור מתענית בכורים, שיע

לפוטרו מתענית, סיום לפטור   סיום  בסעודתביום חופתו    חתן  השתתפותם,  הסיו  ביום  תחנון  אמירת,  הימים  בתשעת  מסכת   בסיום  ויין

 עולמות, רטז   מתענית בערב ר"ה, פטור נשים מתענית בהשתתפות בסיום[

 דברי שי"ח, תשע"ז סיום מסכת בערב פסח  

]סיום בשמיעה או בהרהור, קטן שסיים, להוציא גדול, האם צריך סיום עם פרש"י, ש"ס משניות, סיום   זצ"ל יבסקי פסקי הגר"ח קנ

 פסח )עמ' תסט(    -בנתיבות ההלכה   מסכת שחולקה בין משתתפים, סיום בטלפון[

 עשר עטרות, תשע"ט דצ"ך עד"ש באח"ב  

 

 חצות הלילה   נושא בפרשה:

 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קל(   קביעת זמן חצות

 ב " תורה והוראה, תשע]יא, ד[    )כחצות הלילה(? מתי הוא חצות היום והלילה 

הלילה   חצות  תפילת דיני  חצות,  שאחר  הלילה  מעלת  הלילה,  חצות  את  מחשבים  כיצד  היום,  מתחיל  ואילך  מחצות  היום,  ]חצות 

עומקא  ]יא, ד[     )כחצות הלילה(  ערבית ביחידות לפני חצות או במנין אחר חצות, כחצות ובחצות, האם חצות לילה תופס זמן או לא[

 דפרשה, תשע"ז 

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

בזמ וברכותיה  שמע  קריאת  יקרא  או  לתפלה,  גאולה  ויסמיך  וברכותיה  ק"ש  יקרא  בביתו,  חצות  עשרה  שמונה  ויתפלל  במכונית  נה 

 נוה ההיכל, תשע"ז סמיכת גאולה לתפילה מדין קריאת שמע או מדין תפילה, הבדל בין שחרית לערבית[  

 ר"א גניחובסקי, תשע"ה הג   עולמות, מט  ]דיני תנאי בקיום מצוות[תנאי האבני נזר באכילת האפיקומן אחר חצות 

ושכחה יעלה ויבוא, האם היא חוזרת    [ממצה לאחר חצות   הדלר' אלעזר בן עזריה פטור]  חצותאשה שבירכה ברכת המזון אחר  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ן?על ברכת המזו

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מד( ]באשמורת הבוקר, מחצות הלילה, קודם חצות[ זמן אמירת סליחות

 

 כחצות -מכת בכורות בחצות  

 צבא הלוי, תשפ"א  ]פדיון הבן בלילה או ביום, מסכת שמחות[מכת בכורות בלילה או ביום? 

]ביום או בלילה, פדיון הבן, קידוש הבכורות, איסור יציאת בני ישראל בלילה, בכור שנלד במצרים אחר ביאור זמן מיתת הבכורות  

 תשפ"ג    שיעורי צבא הלוי, תשפ"ב  חצות[

 ( כגמגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ'   ]האם שינה, ומי התיר לו[שינוי משה מדברי הקב"ה להימנע מטעות החרטומים 
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 נפלאות שמשון, תשע"ז ]יא, ד[   )כחצות הלילה( ]דין ורחמים, ליל שימורים הוא הלילה הזה[מדוע היתה מכת בכורות בחצי הלילה? 

האם נאמרה למשה נבואה נוספת, מדוע שינה משה בכורות.  'נגע אחד' הוא מכת מהיכן ידע משה ש]כחצות  -נגע אחד  -מכת בכורות 

 תשפ"ג    שיעורי צבא הלוי, תשפ"ב[ מהיכן משה ידע זאת - 'כחצות', 'אני ולא אחר' ל

    (יבאספקלריא, תש"פ )עמ'    ת הלילה אני יוצא בתוך מצריםוכחצ

    (מבאספקלריא, תש"פ )עמ'    זמן חצות היום 

 

 הכלב בבית ובחצר  בפרשה:נושא 

 

לשונו   כלב  יחרץ  החיות,לא  משאר  בשונה  הכלב,  להיזק  שניתנה  המיוחדת  ההדגשה  המצר  ]מהי  נמשלו  וכיצד מדוע  לכלב?  ים 

 תשע"ב  ,שיעורי הרב רוזנבלום  ]יא, ז[( ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו) ים?[בני ישראל במצרמתקשרים הדברים לתיקון של 

   איחוד בחידוד, תש"פההמיוחד בנס של אי חריצת הכלבים לשון ביציאת מצרים 

]מסירות נפש לנצור לשון גבוהה ממסירות נפש לקפוץ לאש, לשון הרע,  שכרם של הכלבים לדורות מול שכר הצפרדעים לשעה  

    זרע שמשון, תשע"ח   (חבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  אדם לחברו[

מבחן ]אכן נודע הדבר, אין בהם דילטורין, ההבדל בין בתוך המחנה, לבין החוצה,  האם היה לשון הרע בין בני ישראל במצרים?  

'חולשה' מול  רעהו בסתר, אלימות, אין דבר העומד בפני פטיש עשר קילו,  'החפץ חיים', לשון הרע ב'רשת', ארור מכה  על ספר  פתע 

 אז נדברו, תשפ"ב 'אנושיות'[ 

קבלו שכר רק ]שמסרו נפשם וקפצו לכבשן האש[  להם ולכל הדורות, ואילו והצפרדעים    ]על שתיקתם[מדוע קבלו הכלבים שכר  

]גדול המצווה ועושה, לכלבים היה ציווי מפורש ומפורט, ולצפרדעים היה ציווי כללי, והן בחרו מעצמן מי תקפוץ לתנור,    להם עצמם?

 מים זכים, תש"פ כב, ל[  ]  )לכלב תשליכון(  תר מלמות[גדר 'מצווה ועושה', לשתוק קשה יו

 שלמים מציון, תשע"ז ]הנהגת המלכות מול עם ישראל ככלב קשור[   לא יחרץ כלב לשונו

 תש"פ     תורה והוראה, תשע"ז  ]האכלת בעלי חיים, סירוסם[ ההחזקת כלב בבית כחיית מחמד או לשמיר

שלמים מציון,        תשע"ז    ד"מעדני אשר, תשע     ה" מגישי מנחה, תשע   )לכלב תשליכון(השלכת טריפה לכלבים, האם היא מצוה?   

 תשע"ח 

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

    שמעתתא עמיקתא, תשע"ג (ולא תשים דמים בביתך)  ?גדל כלב בביתומהאם יש למחות ב

     אוצרות אורייתא, תשע"ז [ ]מעקה סביב בור, מצוה חיובית או קיומית, כמה צריך להוציא על כך, כלב נושךכלב שמירה 

]איסור גידול כלב "רע", למטרות ביטחון, לשם שעשוע, ע"י אלמנה, בזמנינו, טלטול כלבי "שעשוע" בשבת גידול כלבים בראי ההלכה 

נוי בשבת, שימוש בכלב נחיה בשבת לסומא    - עיור, איסור הוצאה לרשות הרבים, איסור מחמר,    -מוקצה, טלטול אקווריום עם דגי 

 עולמות, תמ"ז    [המערבי, בכותל תאיסור מוקצה, קולר הכלב, כלב נחיה בבית כנס

 פניני חשוקי חמד, תש"פ     נועם אליעזר, תשע"ט?  מדוע מעבדים עורות ספר תורה בצואת כלבים

 עולמות, תמ"ז    תורה והוראה, תשע"ד  []חיוב עיוור במצוות כניסת סומא לבית כנסת עם כלב נחיה 
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כלב לקין  ה'  הצמיד  במדרש(    ?מדוע  אחת  ה'?[ ])לדעה  לפני  ונכרעה  נשתחוה  'בואו  יום  כל  אומרים  הכלבים  הרב      מדוע  שיעורי 

 רוזנבלום, תש"ע 

לבין שחוק לכבוד אליהו כלבים אומרים   בכי בגלל המתים  בין  לב, מבוכת הכלבים בליל הסדר במות הבכורות  כולו  ]נביחת הכלב, 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ(  - עינינו גל גדיא, שירת הכלב בפרק שירה[הנביא ולכך הם שותקים, פני הדור, כלב בחד 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כג( יגדל כלב או כבש?  -נער הזקוק לגדל בעל חיים בשל בעיה רגשית 

 [, תשע"ט )עמ' י( 202יתד המאיר] -ירחון תורני    גידול כלב והחזקתו בהלכה

 

 מניית החודשים מניסן  נושא בפרשה:

 

   ב" פניני גבורת עקיבא, תשע]יב, ב[    ]שיטת הרמב"ן וספירת השנים[ת החודשים מניסן  יחיוב מני

בית מדרש        פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח(    ]בגט, בשטרות, האם הכותב כך הוא בחזקת אינו ירא שמים[כתיבת תאריך לועזי  

 ישיבת מיר, תשע"ח 

    (קטואספקלריא, תש"פ )עמ'   'ראש' חדשים 'ראשון' הוא לכם לחדשי השנה 

]מנין תשרי לימי בראשית בריאת העולם, ומנין ניסן לימי תחילת השנה בתשרי, ותחילת ראשי החודשים בניסן  -פרשת החודש 

ט"ו באב    -יציאת מצרים, תרומת הלשכה החדשה מניסן, שתי מערכות שנה מקבילות 'תשרי' ו'ניסן', ארבעים יום קודם יצירת הוולד  

יום בריאת העולם, וט יום לפני כ"ה אלול  יום לפני בריאת העולם למ"ד בכ"ה אדר, כוח החנטה והצמיחה  ארבעים  "ו בשבט ארעים 

עד ימי הסליחות והשכמה בעוד לילה לתפילה ותחנונים, ומאידך הכנה לחודש    -באילנות, הכנה לחודש תשרי בקידוש 'עבודת הלילה'  

היום' המתארך   'עבודת  בקידוש  נפסק    -ניסן  לא  הלילה  בו  ליל הסדר  שימו  -עד  היה  ליל  ניתן  ובו  'יום',  היה  בכורים  ליל מכת  רים, 

 אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' א( לקיים ברית מילה במי שלא מלו אותו[

 

 קידוש החודש   נושא בפרשה:

 

דברי חז"ל מדוע פתחה התורה בסיפור מעשה בראשית  ]דרך ארץ קדמה לתורה    -התורה שלפני 'פרשת החודש'    -ספר הישר  

תשובת רבי יצחק   ,  לך לך ועד "החודש הזה לכם"להודיע שהארץ שלו, מדוע נכתבו שאר הפרשיות מולא במצוות שנצטווינו לקיים,  

  .  ומאי אהני לן איפוא רבי יצחק בדבריו  -   ת העולם ודאי אינם מסכימים עם תשובה זו"כח מעשיו הגיד לעמו" לא מובנת, והרי אומו

בראשית   הישר  -ספר  "ישרים  ספר  שנקראו  האבות  של  מעשיהם  שם  האדם   "על  בריאת  ביסוד  טבועה  למדו   -ה"ישרות"  וממנה 

הישרות הנהגת  לקניין  הדרך  את  סדום    .האבות  ואנשי  המבול  דור  מחייבעל    -עונש  שהשכל  ש"כל    .מצוות  גאון  נסים  רבנו  דברי 

האר על  אדם  אלוקים  ברא  אשר  היום  מן  בהן  מתחייבים  הכל  דליבא,  ובאובנתא  בסברא  התלויים  הטבעי[  המצוות  השכל   ץ.]כללי 

רי הנצי"ב  דב   ספר הבריאה  -ספר הישר    .שהוא מצוה "מושכלת", לא נסלח על ידי יעקב אבינו  -חמס    -חטאם הגדול של שמעון ולוי  

הבריאה קיום  היא  בישרות,  האבות  שהנהגת  למצוות    .  מוולוז"ין,  קודם  התורה  -תורה  לציוווי  קודמות  ומידות  ארץ  חומש  .  דרך 

והדרך ארץ קונים את מידות הישרות  להורות כיצד    -הטעם שפתח בבראשית    .בראשית הוא "תורה" הנלמדת ממעשי האבות כיצד 

"כסא" שהן  טובות,  מידות  והמצוות  קונים  התורה  לעמו"    .לקיום  הגיד  מעשיו  "כח  מידות   - לנו  נועדה  -התשובה  את  בנו  להשריש 

וההגינות אבותי     .הישרות  למעשי  מעשי  יגיעו  למעשה  -ספר הישר    -מתי  הפעוטה, .  הלכה  בהשגתנו  גם  האבות,  למעשי  להדמות 

 שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן ]עולמות[, א  [ "ישר - "כמו שעשה האלקים את האדם" - במסילת ה"ישרים לצעוד
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 א, תשפ"ג הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"   ]כל האומר הלל בכל יום[ הטבע, העל טבע וקידוש החודש

" של הדורות שלפניו, דבר עתידי ]אברהם אבינו זכה בכל "נחלת הגויםיצירת מסגרת הזמן לקיומה של תורה    -פרשת החודש  

אוסף    -חשבתי דרכי ע"פ משנת הגר"מ שפירא זצ"ל  יכול לתקן את העבר, זדונות יכולות להיהפך לזכויות, היפוך כיוון אמיתי אל האמת[  

 גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ד(

   כלי יקר, תשע"ט]ניסן מזל טלה, והמצרים עבדו לטלה[ פרשת החודש והקשר בינה להקרבת קרבן פסח 

]מדוע נגאלים בזכות הפסח והמילה דווקא,   פרשת החודש והקשר בינה להקרבת קרבן פסח  -לא המדרש עיקר אלא המעשה

גב ולשומרה,  ישראלעובדה  בארץ  חיי,  בדמייך  לך  ואומר  דברו,  בקול  לשמוע  דברו  עושי  כח  פתחה  ורי  מדוע  טבעית,  היא  ההנהגה  ל 

 ח תשס" , עמל משה    ]הרב משה אברהם בר שליט"א[ [התורה בבראשית, מתי מחשבה מצטרפת למעשה

   ללמדך, תשפ"אהצדיקים שולטים במציאות  -פרשת החודש והקשר בינה לבין מכות מצרים 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תזריע תשע"א   [ מצרים ]התמעטות הלבנה, קידוש החודש, גלותכוח הדיבור ותוצאות הדיבורים האסורים 

לכם   הזה  הלבנה    -החודש  למולד  מקבילה  ישראל  כלל  קידוש לידת  של  ענינו  מצרים,  לגאולת  פתיחה  החודש  קידוש  ]מצות 

גילוי  -מאירים את אורו יתברך, פני יהושע כפני לבנה-החודש מולד הלבנה, החמה והלבנה שני מלכים בכתר אחד, ישראל דוגמת הלבנה

חשבתי דרכי    בחינת החודש המצטרף לשנה[-בחינת מקבלי התורה, הניסים הגלויים-ורו של משה רבנו, תחילת התורה במולד הלבנה א

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ו(  - במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל 

היהודי   בלוח  והשנה  השנה[היום החודש  עיבור  המולד,  זמני  בהר"ד,  לאותות    ]מולד  ושנים]והיו  ולימים  יד(ולמועדים  )א,  עיון    [ 

 )עמ' קכא(  הפרשה, תשפ"א

 

 מצוות קידוש החודש

 

 כאיל תערוג, תשע"ז  קידוש החודש במדבר דרך ענני הכבוד 

החודש קידוש  המועד   מצוות  מצוות  האם  המועד  קודש  לא  אם  המועדות,  קידוש  הזה,  בזמן  החודש  קידוש  בזמנו,  ושלא  ]בזמנו 

 ( מחמקרא העדה, תשע"ז )עמ'  ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[ כסוכה וכלולב חלות[ 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח האם ניתן לקדש את החודש למפרע?  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נב(  ]הראשון או ניסן[שמות החודשים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז     ב"הגר"א עוזר, תשע]יב, ב[     ]הרמב"ם והרמב"ן[מי מוסמך לקידוש החודש 

 שלמים מציון, תשע"ו    ]אשר בדא מליבו, ע"י ירבעם בשומרון, בחו"ל[ קידוש החודש בירושלים 

 עולמות, קלב   [חכמת התורה וחכמיה] ?מדוע רצו היוונים לבטל את קידוש החודש על ידי החכמים

 שע"ו הגר"א גניחובסקי, תעיבור השנה במלך וכהן גדול 

שמעתא     ]דברי רמב"ם בספר המצוות, חידוש הסמיכה[   רוממות,תשע"ז    מעיינות מהרצ"א, תשע"ו מצוות קידוש החודש בזמן הזה   

 עמיקתא, תשפ"ב 

 שבילי פנחס, תשע"ו   ]הלימוד מחידוש הירח על כוחה של תשובה[החודש הזה לכם 
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 עדות על קידוש החודש

 

 מעדני אשר, תשע"ו    היאך הותר להכין סעודה לעדי קידוש החודש, הרי אסור ליטול שכר על הגדת עדות?

 ח' תירוצים לבנה  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ]עדות שאי אתה יכול להזימה[עדים שחללו שבת כדי להעיד על החודש 

 שלמים מציון, תשע"ח    תשע"ז   ה" הגר"א גניחובסקי, תשע ]יב, ב[  מכח עדותם  רק גדולים  יהיו עדים לקידוש החודש ש

 ה " הגר"א גניחובסקי, תשע]יב, ב[  עדים לקידוש החודש שהוזמו  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א עדות החודש שאתה יכול להזימה 

]האם דיינים שראו את החודש פטורים מהגדת עדות כלל, יצרפו דיין שלישי שיקבל עדות  עד נעשה דיין לענין עדות קידוש החודש  

מהם בפני עצמו, ואם אין עד נעשה דיין יש צורך לצרף שני דיינים נוספים, לגבי קיום שטרות ע"י הדיינים עצמם כשחלק מהם כל אחד  

מזהים חתימות על השטר. שני דינים: עדים חייבים להעיד בפני שלושה דיינים, שלושה דיינים צריכים לפסוק את הדין. ההבדל בין  

הגר"א גניחובסקי זצ"ל,     דות החודש, דיינים שראו חתימות בלילה אם יכולין לקבל עדות עצמם[הדינים ומשמעותם לקיום שטרות וע

 תשפ"א

 צבא הלוי, תשפ"ג ים קרוב או פסול בעדות החודש א אחד מהעדצנמ

 צבא הלוי, תש"פ  ]חצי גוי וחצי ישראל כיצד ינהג בפסח[עדות שקר בעדות החודש 

ואחר כך בהגיעו לבית דין לא  , מי שחלל שבת להעיד עדות קדוש החודש בבית דין]מקצתו בהיתר בעדות החודש ובדינים נוספים  

אם לא השלים האם יש כאן   ,ושורש הנידון, בעשה מקצת המעשה בהיתר והיה יכול להשלים  .לו עבירה למפרעתהיה  רצה להעיד, האם  

והמוהל לא מל את כל הערלה אלא רק מקצת  דוחהבזמנה  בברית מילה  , תחולה רטרואקטיבית,  בירה למפרעע באופן שלא    ה שבת, 

והתחיל לאכול   של אכילת חדש,  איסור לא תעשה,  עשה דאכילת מצה דוחה,  המצוה, מכל מקום אינו חייב כרת על חילול שבת  קיים

חר השחיטה נפסל הקרבן, קרבן בשבת ולא  , שחטבהיתר  היאלתו  השיעור של מצה, האם תחילת אכי  מצה, ואינו יכול לאכול את כל 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ג ש אחרים היכולים לסיים את המצווה, כשנמלך ולא סיים[ ומה הדין כשי

 מנחת אשר, תשע"ז    [שליחותייהו עבדינן ,לא תסור]נמסר הדבר לחכמים,  בית דין וסמכויותיהם, קידוש החודשים ע"י הלל

 קב ונקי, תשפ"א  ]עיר הירח, עיר הריח, שמן אפרסמון[ מעלת עדים לקידוש החודש מיריחו

על מעשה עבעדות לקידוש החודש דרך מראה או השתקפות   גניחובסקי,      [, ברכות הראיהרה, ראית מלך או חכםי]עדות  הגר"א 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א     תשע"ז

הגר"א    באו לראות ולא להעיד, נמצא אחד מהם קרוב ופסול[]צירוף קרוב ופסול לעדות החודש,  קיבלו אותו ועבדו ופסלו את בנו  

 גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א 

 (נט אספקלריא, תשפ"ג )עמ' טרואקטיבי[ , לויים בני נח, ר]אחים, גרים  וש החודשעדות משה ואהרן לקיד

 

 ברכת החודש  נושא בפרשה:

 

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז   ]לשבת מברכין[נוסח ברכת החודש 

 מעדני אשר, תשע"ט שכח לומר ברכת החודש בשבת האם יאמרה ביום חול?  
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ו לומר שכח]לא הוזכר בשו"ע רק ברמ"א, מדוע דוקא בשבת, עמידה, ביחיד, לנשים בבית,   ברכת החודש בשבת קודם ראש חודש  

 גר שליט"א, תשע"ח שיעורי הגר"י זנ  מנהגים שונים[ ברכת החודש, נוסח ה'יהי רצון', הזכרת המולד, 

לא הוזכר על ראש החודש הבא עלינו לטובה, בשבת שלפניו.    להכריז" או "לברךמנהג  .  על ידי בית דין   -קידוש החודש  ]ברכת החודש  

למנהג בתלמוד מקור    -טעמים למנהג.  הכרזת יום החודש  -ברכת החודש  מצוות קידוש החודש.  ם.  הראשוני בדברי  ההוזכרד.  בתלמו 

, למרות שבדית הדין היה מיושב בשעת קידוש החודש. חיוב עמידה בברכת החודשן.  קידוש החודש בבית דיר' לזכ' או  הירושלמי,  

  .  כבוד הספר תורה משום.  על ראיית הלבנה לעדות העדים זכר.  על קידוש החודש בשעת הברכה זכר לעמידה  -העמידה בברכת החודש  

 והרי אסור  -הנאמרות בברכת החודש   הבקשות אחרונים תמהו עלה  נוהגים להתפלל ולבקש בקשות.  ":סדר התפילה ב"ברכת החודש

צרכיו " החודש  .  בשבת "לתבוע  תפילה  -ברכת  ולא  החודש.  ברכה  על .  בציבור ברכת  החודש  בברכת  המנהגים  הטעמים   ביאור  פי 

הברכה. בזמן  בין  לעמידה  ההבדל  של ,לתפילה ברכה ביאור  למהותה  מינה  החודש  ש.  החוד ברכת ונפקא  למעשה  -ברכת  : הלכה 

מיקומה של "ברכת החודש" בתפילה • מי אומרה ואופן אמירתה • נוסחאות אמירתה ]פשר המילים "בזכות תפילת רב"[ • התפילות 

יום ראש חודש • התפילות לאחר הכרזת החודש • החזקת ספר התורה • המנגינה של ברכת החודש •   שלפני הכרזת ראש חודש • הכרזת

מברכים שבת  מנהגי   • החודש  ברכת  בעת  המולד  זמן  החודש  .  ידיעת  וקידוש  מחשבה  -ברכת  ההכרזה.  פרקי  מעלת  • בשבת טעם 

 עולמות, תקמג   [בכח ההתחדשות - ישראל

 

 קידוש לבנה   נושא בפרשה:

 

  ג" מאור השבת, תשע ]יב, ב[  דיני קידוש לבנה  

 עולמות, קכה   [קיום מצוות בחלל]קידוש לבנה לעומד על הירח 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח  דיני קידוש לבנה והנהגת ראש חודש

 ב " עמיקתא, תשעשמעתתא    קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם

 ו' תירוצים   מעדני אשר, תשפ"ב מדוע אין לעשות קידוש לבנה בשבת? 

 ג' תירוצים   מעדני אשר, תשפ"במדוע לא נהגו נשים לעשות קידוש לבנה? 

 שפ"ב מעדני אשר, תלבנה תחת מטריה או תחת האילן  ידושק

]ברכת הלבנה או קידוש לבנה, סגולה לכאב שיניים, קטן שיגדיל, בשבת, מוצאי שבת, בלילה, לנשים, תחילת זמן וסוף  קידוש לבנה  

בשעתה או מצוה חשובה,  מצוה    -זמן קידוש לבנה, קידוש לבה במעומד, קפיצות, שלום עליכם, אמירת עלינו לשבח, קדימה במצוות  

 מסביב לשולחן, תשפ"ב   ברכת והכרזת החודש בשבת הקודמת לראש חודש[

יום כיפור[וצה, ביחידות, במסומא, זמן הברכ]קידוש לבנה או חידוש לבנה, נשים,  קידוש לבנה בהלכה       אשיחה בחקיך, תש"פ    אי 

 תשפ"ג   תשפ"ב   תשפ"א

, הסתירה בין חודשי ציווי לקדש את החודשים, החיוב שחודש ניסן יהיה בחודש האביב, כיצד מקדשים את החודש]  והלכותיוהמולד  

לבנה,   לחודשי  האביבחמה  בחודש  יהיה  שניסן  לדין  בכך  סתירה  יש  הבעיה,  מדוע  את  פותרים  ללוח ,  כיצד  היהודי  הלוח  בין  הבדל 

המוסלמי,  האזרחי הלוח  לבין  בינו  כהבדל  היהודי,  הלוח  מחושב  המולד,  יצד  הממוצע,  מהו  האמיתי  ,  המולד  מולד ,  המולד  באיזה 

מדוע ליקוי לבנה משנה את הדינים עד מתי   ה, ממתי עד מתי מותר לקדש את הלבנ,  הלכות הנלמדות מזמן המולד, המשתמשים להלכה

לקדש משפיע ,  ניתן  גם  חמה  ליקוי  המולד  מדוע,  האם  יהיה  מתי  החודש  ברכת  לפני  מכריזים,  מכריזים  מולד  והוראה,  [  איזה  תורה 

 תשפ"ב 
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הרב  ו למאי נפקא מינה, לראות את האושר, לחזות את האושר[  ]אביב או סתים בחודש האביב  היום אתם יוצאי  –חיים של אושר  

 תורת אביגדור, תשפ"ג -אביגדור מילר זצ"ל

 תורה והוראה, תשפ"ב   רוקד, שלום עליכם[]כשם שאני  זצ"ל 'דרשת 'קידוש לבנה' ההיסטורית של הרב מפוניבז

 של תורה, תשע"ט  משנתה ]ליד פחי זבל[ קידוש לבנה ברחוב

 מנחת אשר, תשע"ח  ]או ברכת הלבנה, לנשים, גדר המצוה, קידוש לבנה והבדלה מה קודם[קידוש לבנה 

 קב ונקי, תשע"ח   קידוש לבנה ביום כשהיא נראית

 עומקא דפרשה, תשע"ו   קידוש לבנה לפני יוהכ"פ או מיד בצאת יום הכיפורים

]רשות או חובה, להוציא אחר מדין ערבות, בירך המפיל ונזכר שלא קידש את הלבנה,    זצ"לבסקי  שו"ת מהגר"ח קני  -קידוש לבנה  

בירך ולא ראה את הלבנה, ברכת לבנה דרך חלון זכוכית, קטן שיגדיל האם ימתין עד בר המצוה, קידוש לבנה תחת מטריה, קידוש לבנה 

 דרישה וחקירה, תשפ"א  קודם זמנה[

]קידוש לבנה או חידוש לבנה, בבלי וירושלמי, האם חייב לראות את הלבנה ולקדשה או רק אם ראה חל חיוב לקדשה,  קידוש לבנה  

 מנחת אשר, תש"פ   לבנה מכוסה עננים, נתכסתה הלבנה לפני שבירך[

 ד "ה ההיכל, תשענו]יב, ב[     )החודש הזה לכם(קידוש לבנה בליל שבת או בערב שבת  

או בפיזור שנתי, שעירי ראש חודש מול שעירי קודם?   לבנה, מה קידוש או העומר ספירת ]תדיר קודם, האם תדיר הוא בכמות 

ומטר לברכה ב'שומע הרגלים, ספירת העומר או ברכת המזון בשבת ויו"ט, ספירת העומר או קידוש בליל שבת בבית הכנסת, ותן טל  

 ד "גניחובסקי, תשע א"הגר   תפילה' למי ששכח או עננו, שיר של יום או 'לדוד ה' אורי'[

כקבלת פני השכינה, תחת כיפת השמים, כיון הברכה, כשיש חשש עננים,    ]שמחת הלב, במקום נקי, כנגד צואה,  מהלכות קידוש לבנה

 ( עבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  - לענין הלכה   ענן עב או דק[

 עומקא דפרשה, תשע"ו   או מיד בצאת יום הכיפורים קידוש לבנה לפני יוהכ"פ

קידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש   ומדוע אין מברכין  מדוע אין מקדשים הלבנה בשבת? מדוע לא נהגו הנשים בקידוש לבנה?

 תשע"ז  מאור השבת, ]זריזין מול הידור[ ?כשהוא מבושם

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  קידוש לבנה ע"י מראה 

 מעדני אשר, תשע"ט    תחילת זמן קידוש לבנה

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פד(   סוף זמן קידוש לבנה

 י אשר תשע"ו מעדנ ]יב, ב[    )החודש הזה לכם(שהחיינו על מצווה זו? 

 ב " שמעתתא עמיקתא, תשע ]יב, ב[  קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם  

 אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לז( ]קידוש לבנה כהקבלת פני השכינה, עלינו לשבח אחר קידוש לבנה[לבנה בחידושה 

 (אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מג   לבנה בחידושה, תמצית הלכות קידוש לבנה מספר 'לבנה בחידושה' פרק א'

לבנה   השלום  קידוש  עליכם  להשיב  מלבדו,  עוד  אין  כי  הידיעה  אנוש,  דור  טעות  שחקים,  ברא  במאמרו  אשר  שכינה,  פני  ]כהקבלת 

מעומד, האם מותר    כשואל, לקדש לבנה ממטוס, למימריה  הובאמצע הברכה, שלום עליכם לג' בני אדם או די באדם אחד, משיב הרי

 שלמים מציון, תשע"ז  ללכת באמצע הברכה[
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בנה? האם יש להביט אם מדובר בברכה המחויבת, או ברכת השבח שאין בה חיוב, מתי והיכן יש לברך את ברכת הלה]  קידוש לבנה

    תש"פ    תורה והוראה, תשע"ט[  בלבנה בשעת הברכה? והאם נשים בכלל המצווה?

שבת שאז המצוה יותר מהודרת, ובאופן כללי האם יש לקיים את   האם עדיף לקדש את החודש מיד או להמתין למוצאי]קידוש לבנה  

נמתין נוכל לקיים את המצוה בצורה מובחרת   את המצות' האמור בפרשה, או שמא במקום שאם  כפי שנלמד מן 'ושמרתם  המצוה מיד,

להמתין ולקיים את המצווה   או  לקיים את הראשונהן,  מהת  יש שתי מצוות שנוכל לקיים רק אח  מה הדין כאשר,  יותר עדיף להמתין

יש לו אפשרות לצאת ליום   הנמצא במאסר ,  לקיימו ביום חוללמוצאי שבת בקידוש לבנה, ומתי יש    עד מתי ניתן להמתין,  החשובה יותר

יוכל להתפלל יבחר  אחד בשנה לחופשה בה  יום בשנה  לו,  במנין באיזה  יתנו  על הנהלת הכלא שאכן  ניתן לסמוך  ,  את החופשה   האם 

רוצה לכתוב ספר תורה  ,  ומהודרתגיע טלית נאה  תהאם ימתין עד ש    לפניו טלית פשוטה,  מצוה שיש חשש שאם נמתין לא נוכל לקיימה

סופר   רק  סופרפשוט  ולפניו  שישיג  עד  ימתין  עם,  מהודר  האם  ברוב  או  ותיקין,  תפילת  לאחר  מצומצם  במנין  ברית  אחר   לקיים 

, זריזין או הידור במצוה, סנדק צדיק בשעה מאוחרת יותר  והאם עדיף לקיים את הברית מיד לאחר תפילת ותיקין, או אצל,  הצהריים

   תורה והוראה, תשפ"אה הבאה לידך[ מצו

לבנה  או    קידוש  המולד  שעת  הוא  לברכה  הגורם  החודש,  קידוש  ממצוות  כחלק  או  ורעמים,  כברקים  הבריאה  על  הברכות  ]כשאר 

 עיון הפרשה, תש"פ )עמ' סג( לא תירוצים כת בכל החודש, גר שנתגייר אחר המולד או קטן שהגדיל אחר המולד[ הסיבה נמש

לבנה   החודש   "כל]קידוש  על  כאילובזמנו המברך  שכינה.  ,  פני  ישמעאל מקבל  רבי  דבי  אמר  תנא  נימרינהו,  הלכך    ".מעומד אביי, 

הלבנה   גדר הלבנה על השבח ברכת -ברכת  המאורות"[, יצירת  "יוצר  האש"[. הנהנין  ברכת או ]כברכת  מאורי  "בורא  נפקא    ]כברכת 

לראות את הלבנה  חייב האם  די להוציא את חברו ידי חובה.לחיוב סומא בברכת הלבנה • ספק אם בירך הלבנה • ברכת הלבנה כ מינה:

" ]מצוה  לקדשה  לקדשהחיובית כדי  מחוייב  אינו  אותה  ראה  לא  עוד  וכל  יראנה,  כן  אם  אלא  לקדשה  מחוייב  שאינו  או  ]מצוה  "[. 

]פרטי הדין הלכה למסוף זמן קידוש הלבנה מחלוקת הפוסקים עד מתי   "[.קיומית" האם "קידוש   עשה[., וצ"ב מה שורש המחלוקת 

בחודש בזמן שכבר   בפעם הראשונה ראה את הלבנה  .לחיוב נשים בברכת הלבנה הלבנה" היא מצות עשה שהזמן גרמא, ונפקא מינה

• נתכסתה הלבנה בעבים • רואה את הלבנה מבעד לחלון או במשקפיים   דיני ברכת הלבנה:   האם מחוייב לברך עליה.  -ניתן לברך עליה  

]חולה הנמצא בחדר, האם מחוייב להביט בלבנה דרך החלון[.• קידוש לבנה ת    [ "קבלת השכינה" בקידוש הלבנה   חת כיפת השמיים 

 עולמות, קכט 

 

 איסור יציאה למסע בלילה   בפרשה:נושא 

 

קב"ה יודע להבחין בין ]ה  מדוע נצטוו ישראל  ''ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר''  -''והיה הדם לכם על הבתים''  

לרשע לירא,  צדיק  לישראל  היה  משחית  מהמאיזה  וכיצד    תמסמל  ,  והמזוזות  המשקוף  על  הדם  להגן,  נתינת  כדי  בה  בזמן יש  מדוע 

]הרב משה אברהם בר    [מה בין ''שה לבית אבות'' ל''שה לבית'',  עליהם בסופו של דבר  הלא הגנ  החורבן נתינת ה''תיו'' על מצח האנשים

 ג " תשס, עמל משה  שליט"א[

)ואתם ]מקור האיסור, הסיבות לאיסור, נפק"מ למעשה, יציאת תלמיד חכם בלילה, הליכה לדבר מצוה[    איסור יציאה למסע בלילה

 מאור השבת, תשע"ט לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר( ]יב, כב[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קה(   איסור יציאה בעוד בלילה

כביציאת מצרים, שגרם החטא,   יסים בימי עזראלא זכו ל]  ?מדוע לא זכו ישראל לניסים של יציאת מצרים, כשבאו בימי עזרא 

ה על גדרים וסייגים  עזרא. אלא הכו  במצרים עבדו עבודה זרה, והפרו ברית מילה, ולא כן היה בימיה כי  ה על שמירת התוראין הכו

כן בימי עזרא, שזה העיקר בגולה כדי להבדל    ם ומלבושם, מה שאיןו שמם לשולהבדל מהמצרים, שלא שי  שהיה לישראל במצרים

דר גה  אדם יהי  לו ממצרים, לכן ציוה ה' שלא יצאו עד הבוקר, להורות, שכלגא  כיון שבזכות הגדרים והסייגים שעשו ישראל,  םמהגויי
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שבגלל הגדרים והסייגים זכו  ו בשאר איסורים, להורותבחמץ בבל יראה ובל ימצא, שאי בביתו לשמור על התורה, ולכן החמירה תורה

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ג   )ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר( ]יב, כב[ [ להגאל ממצרים

בלילה בעוד  יציאה  כיום,      איסור  המזיקין,  מפני  גנב,  או  כמרגל  יחשדוהו  שלא  ומכשול,  לבור  יפול  שלא  וליסטים,  חיות  ]מפני 

 מאור השבת, תש"פ    בועז בגורן[  למיד חכם בלילה, הליכה לדבר מצוה,תבכבישים סלולים, בתוך הישוב, יציאת 

 

 תפילין   נושא בפרשה:

 

 שבילי פנחס, תשע"ז הקשר בין תחילת פרשת בא, לחיוב הנחת תפילין  

 נר יששכר, תשע"ז   []תפילין של הקב"ה, טוטפות, זיכרוןה"פאר" שבתפילין 

     תשפ"ב   תשפ"א   מלאכת מחשבת, תשע"ז  [הבדלה -עדות, פלא  -חיבור, פלל  -]תפל שורש המילה ומשמעה  -תפילין 

המועדתפ בחול  המועד  ילין  בחול  ת]אות  הנחת  המועד,  בחול  לנשים  תפילין  הנחת  וביו,  בשבת  סומא  ע"י  בחול  פילין  אות  טוב,  ם 

 צבא הלוי, תשפ"ג   [, בערב פסח אחר חצותהמועד פסח

התפלין ענין  מהות  התורה,  לחירות  ולזכות  לגאולה  לצאת  מצוות  עול  קבלת  לזכות  ]  בכח  כדי  ראשונה  מצווה  שנצטוו  הענין 

ומצד עול אחרים,  עול מלכות שמים כל שיש  כי א"א לקבל  וקחו לכם,  עול    לגאולה, משכו  עול תורה מעבירים ממנו  שני רק המקבל 

קא למלכות שמים ומכח זה לצאת ממאסר הסט"א, דוו  מלכות, ע"י קבלת עול מצוות, עשיית מצווה מחמת צווי השם זוכים להשתייך

שמים, ולזכות לתורה שהיא חירות, בתפלין יש ב' החלקים, של יד,   צאת ממאסר הסט"א בכוחו להכניסו למלכותע"י התגברות האדם ל

אור התורה, בכח התפלין לגלות בנפש את הארת הפרשיות שחקוקות ביסודם    שעבוד מעשי האדם ליישר את ליבו, של ראש להאיר את 

נותן את אור התורה, ההשתייכות לגלות מצרים היא קניית    ן לשייך אתבנפש היהודית, עוד בכח התפלי האדם לסיפור יצי"מ שהוא 

 פר שפת אמת, תשפ"ג שיעורים בס[ תורה ע"י יסורים

]מצוות תפילין זכר לניסי מצרים, בענין ברכות התפילין, הנחת תפילין כאשר חלק מהבית אינו במקומו, ברכת להניח   הנחת תפילין

תפילין, הידוק תפילין של ראש, הכריכה והקשירה על האצבעות, דין הנחת תפילין בברית מילה, האם ההנחה היא המצוה או רק הכשר  

הנחת תפי  יזיזם מצוה,  כוונה האם  ללא  הניח  בהנחת תפילין,  הפרשיות, הכוונה  ד'  כל  להם  לפני שנאמרו  ישראל במדבר  בני  ע"י  לין 

 עומקא דפרשה, תשע"ט ממקומם, בל תוסיף בתפילין הנחת תפילין בלילה או בשבת, טוטפות, מצוה אחת או ארבע מצוות[ 

ר או עניבה, קשר של קיימא, התרת קשר כדי  ]קשר של תפילין, קשר גמואת גודל הקשר האם יצא ידי חובה?  ילין ושינה  שאל תפ

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ג רו יניח תפילין[ שחב

וים חציצה, רחיצה הראש והזרוע לפני הנחת תפילין, ניגובם, שיער הראש ו ]מים האם הם מה  על זרוע וראש רטובים  ןהנחת תפילי

 נוה ההיכל, תשע"ט המלאה זיעה[ 

רמב"ם: קדושת ]  ריות תפילין של ראש כנגד המוח להכניע את יצר עבודה זרההעתפילין של יד כנגד הלב להכניע את יצר  

תכלית העבודה להכניע שני  :  מהר"ל.  שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים  תפילין קדושתן גדולה היא,

בתורה שבעל פה ממיתים את יצר   בתורה שבכתב מכניעים את היצר של עבודה זרה,,  יצר של עבודה זרה ויצר עריות  יצרי הרע,אשי  ר

שם שד"י ,  שם שד"י  הם רובשיש בל ראש  אלו תפילין ש  רש"י: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, .  התאוות שבלב

היא   תיקוני זוהר: האות י' של השם שד"י,  לשמור על שני פתחי הלב והמוח שלא יכנס בהם היצר הרע  בתפילין של יד ושל ראש, רמוז  

כדי שלא להישאר עם   אסור להישאר עם תפילין של ראש בלי של יד,  שלשלת לקשור בה את ב' אותיות ש"ד שהן רמז על היצר הרע

     שבילי פנחס, תשפ"א [אותיות ש"ד
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התורה עמוד  אבינו  ליעקב  ראש  של  תפילין  ובין  יצחק  לעקידת  יד  של  תפילין  בין  הנפלא  ושכנתי    הקשר  מקדש  לי  ]ועשו 

 שבילי פנחס, תשפ"ב   בתוכם[

   אספקלריא, תשע"ט )עמ' ק(   ברכות התפילין של יד ושל ראש

 ד "מאור השבת, תשע]יג, ט[  דיני ריבוע בתפילין   

 ד " עומקא דפרשא, תשע ]יג, ט[  הלכות בתי תפילין   

לשנה  אחת  תפילין  המצוות[    בדיקת  ובשאר  בתפילין  הכשרות  עיניך) ]חזקת  בין  ולטוטפת  ידכה  על  ]לאות  טז(  אליעזר,     [  יג,  נועם 

 תשפ"ב 

 ושים ביאורים ודברי הגות ומחשבה במשך חכמה, תשפ"בחיד  ]בדיקת תפילין פעם בשנה[ זיל בתר רובא בעשה ובלא תעשה

 תשע''ב )עמ' מד'(  ,עיון הפרשה[  יג, טז( ] לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך) הנחת תפילין על גופו של בר חיובא  ע''י גוי או אשה 

על   בזרוע או ראש רטובים  הנחת תפילין  מין  לולב,   נטילת  כהונה,  בגדי  חציצה,  נתנגב, האם מים מהוים  ולא  מינו,  ]אחר מקוה 

 נוה ההיכל, תשע"ו [  יג, טז( ] לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך) חציצת רוב וחציצת מיעוט[

 ה"עתשעומקא דפרשא,   ]יג, ט[ )לאות על ידך ולזכרון בין עיניך( ]כתב האר"י, כתב ב"י, כתב וועליש[סוגי כתבי סת"ם בתפילין 

]תענית, תפילין שנשרפו, חלם על שריפת ספר תורה, חומש שנפל, רצועות שנהפכו, חובת מישמוש תפילין שעליו, היסח    תפילין שנפלו  

 ה " נוה ההיכל, תשע ]יג, ט[  )לאות על ידך ולזכרון בין עיניך(   הדעת[

 כאיל תערוג, תשע"ז     ו"עתשכאיל תערוג,     ה " ע תשכאיל תערוג, ]יג, טז[     [ל "זצ]במשנת הגראי"ל שטיינמן   מצוות תפילין

]כוונת מצוות תפילין כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי     -זכירת יציאת מצרים וקבלת עול מלכות שמים    -התפילין  

כוונת התפילין שימשוך המוח -מקום שורש האמונה נמצא בלב המאמין, הרמח"ל-האמונה, הגר"א וסרמן-ברמב"ן ובשו"ע, רבינו בחיי 

   מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק הוא בכלל 'אפיקורס'[ -ת הלב לעבודת הבורא, בכוח התפילין נחשב לעוסק בתורה תדיר, חזו"אא

 ( יבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   - שיחת הגר"ד כהן שליט"א

]הנחת תפילין על היד החלשה כדי להתריע מול העושים מצוות כעול, קיום מצוות בחשק  מצוה שבשגרה    -הנחת תפילין בכל יום   

 ( לאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   - מתוקים מדבש  [ובשמחה

ירחון האוצר )יב(, שבט תשע"ח )עמ'          אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כ(  -  מאמרי "עינינו גל"    ]או חלקו[הנחת תפילין כל היום  

 מו(

 מחמדי התורה, תשע"ה אנוס ויכול להניח רק תפילין של יד או של ראש  

 ד"מעדני אשר, תשע]יג, טז[  לאכול ולשתות כשתפילין עליו  

 ד " מעדני אשר, תשע]יג, טז[  מניחים תפילין?   -כהנים בעבודתם 

 במשנת הפרשה, תשע"ד   מעלת התפילין במשנת גדולי החסידות

יניח תפילין של יד שלא נקראו פאר? נהפכו רצועותיו האם צריך כפרה? הנחת תפילין שאלות בהלכות תפילין   ]אבל ביום א' האם 

 מעדני אשר, תשע"ו    או אשה?[לחולה ע"י עובד זר 

וישמע  ]מוקצה, מראית העין, מיוחדות לילדים[  האם מותר לתת לילדים בשבת "להניח" תפילין פסולות כדי ללמוד להניחם?  

 משה, תשע"ח

 מחמדי התורה, תשע"ג   הנחת תפילין בשעת ברית המילה
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 מלאכת מחשבת, תשפ"ב    עומקא דפרשה, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ה  ]מרובע, ד, ד כפולה[ צורת קשר תפילין של ראש

]פעם אחת ביום או פעם אחת ביממה, הניח בלילה פוטר את היום שלאחריו, שיטת רבינו אליהו שיש מצוה   גדר מצוות הנחת תפילין

ריבוי או  זריזין  רב,  לזמן  או אח"כ  לזמן קצר  עכשיו  יניח  קיומית,  או מצוה  חיובית  יום, מצוה  בכל  הגר"א       [לקשור מחדש תפילין 

 גניחובסקי, תשע"ה 

תפילין הנחת  על  לשתי    הברכות  אחת  ברכה  מצוות',  ו'על  'להניח'  הברכות  נוסח  והפוסקים,  הראשונים  מחלוקת  הברכות,  ]שתי 

 הגר"א עוזר, תשע"ה   תיים, הבדל בין ברכות הנהנין וברכות המצוות בסח ביניהן, המנהג לומר בשכמל"ו מיד[התפילין או ש

 מעדני אשר, תשע"ד    ?מדוע הניח רבי יוחנן תפילין רק בפסח

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה מנהג הבני יששכר בגיל התחלת הנחת תפילין, וטעמו    

יד כשר?    יניח קודם של  או  וראה שהם פסולים, האם ימשיך לשל ראש כשר,  יד,  על תפילין של  גניחובסקי,  ברך  הגר"א 

 תשע"ו 

פניני     בית יוסף והאר"י, דינו של כתב הפוך, דינו של כתב הנראה במראה, גלופת דפוס[  ]כתב  תורה תפילין ומזוזות  בספרצורת צדי  

 נוה ההיכל, תשע"ה      )חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   ]ואם הוא עשירי למנין[תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? 

   ]של רש"י או ר"ת, מאימתי נצטוו במצרים במתן תורה או כניסתם לארץ, תפילין של בני אפרים[ תפילין שהניחו בני ישראל במדבר  

 נוה ההיכל, תשע"ג 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ב האם הניחו בני ישראל תפילין במדבר? 

 (4)עמ'  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   ]אין מעבירין על המצוות[ פגע תחילה בתפילין של ראש

עולמות,  ]ניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה בממוניה, קיום מצוות בחפצי הזולת ללא רשותו[ הנחת תפילין ללא נטילת רשות הבעלים 

 שט

 מחמדי התורה, תשע"ג חליצת תפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף  

 נוה ההיכל, תשע"ג   ]התדירות[זמן החיוב לבדיקת תפילין 

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' לז(  חיוב בדיקת תפילין

 ( המגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' ל  המניח תפילין יקום לתחיית המתים

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב   ?האם ריבוי שער חוצץ בתפילין של ראש 

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

מחמדי      מאור השבת, תשע"ד     שלמים מציון, תשע"ו      ]בזמן שמקיים מצווה וכשאינו מקיים מצוה בהם[איסור היסח הדעת בתפילין  

 תשע"ג  מעיינות מהרצ"א,   התורה, תשע"ו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד      הנחת תפילין בשבת למהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נד(האם תפילין הם מוקצה בשבת? 

 מעדני אשר, תשע"ו     ?אשה שלבשה תפילין, האם נחשב מלבוש לענין יציאה בשבת לרה"ר

 מעדני אשר, תשע"ג מי שנשרו מקצת שערות ראשו בזמן הזה, כיצד יניח תפילין של ראש?   
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גניחובסקי,    האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי מצוה?   ]הסדרי תשלומים[    מסדרין לבעל חוב הגר"א 

 תשע"ד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  ]הנחת תפילין קצרה כעת או ארוכה מאוחר יותר[זריזין או ריבוי 

 (4)עמ'  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד]יב, יז[    [אין מעבירין על המצוות]  פגע תחילה בתפילין של ראש

 שבילי פנחס, תשע"ז בכל שבת מחזיר משה לישראל את שני הכתרים שניטלו בחטא העגל, בזכות מצוות התפילין 

 עולמות, שמט ["לב בית דין מתנה"]  שימוש בשקית התפילין ואחסון מראה או צבע לתפילין

הסידור?   את  להגביה  כדי  התפילין  בכיסוי  להשתמש  מותר  ספרים  האם  קדושת  התפילין,  את  המכסות  מקופסאות  ]סטנדר 

 (, תש"פ )עמ' יז( 204יתד המאיר ) המודפסים כיום, תפילין של ראש ושל יד, האם זה מוגדר כתשמיש בזיון, מעלין בקודש[

 שלמים מציון, תשע"ז   ]חיוב נטילת ידים[בסעודה  ]או בכתבי הקודש[נגע בתפילין 

 ישיבת מיר, תשע"ו     לבישת ציצית ותפילין שהם שבח לגבר הם גנאי לאשה

 קדושת בתי מקדש מעט, תשפ"ב   קדושת התפילין וקדושת בית הכנסת

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז [  לעלות לדוכן  פעם שניה ביום לכהן קראו] הנחת תפילין פעם שניה ביום

 ייתא, תשע"ז אוצרות אור מספר יצירה  שנוצרה בהמה הנחת תפילין מעור

 שבילי פנחס, תשע"ז  הקשר בין מקום הנחת תפילין של ראש לאיסור "קרחה" 

 שבילי פנחס, תשע"ג עצם הלוז לתחיית המתים מקבלת חיותה מקשר התפילין של ראש

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' ס( ? ברוחבהאם יש מקום בראש להניח שני זוגות תפילין 

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

        שה, תשע"ג )עמ' נד( עיון הפרכתיבת תפילין של יד ושל ראש בבת אחת  

 עומקא דפרשה, תשע"ו ]בבר מצוה[  ברכת שהחיינו על תפילין חדשות

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]כשיכול לקיים רק אחד, וכשיכול לקיים שניהם[  ?תפילין או מזוזה מה קודם

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד     עולמות, ער"ה  ]הישן בהלכה[  שינה כשתפילין עליו

 ש"י, תשע"ב במשנת ר]הציבו לכם ציונים[  חיוב תפילין ומזוזות בחו"ל 

 עולמות, רלא   ]תאומי סיאם בהלכה[  הנחת תפילין בתאומי סיאם 

 מעדני אשר, תשע"ג  ?]האם הינו מצורע[ ראשכיצד הוא מניח תפילין של , נשרו מקצת שערות ראשו

]וקשרתם והיו, שיטת רבינו אליהו בתוספות לחיוב קשירת תפילין מחדש בכל יום, קשר של תפילין של יד ושל ראש שתי מצוות  

     ף גיליונות, תשע"ט )עמ' יד(אוס  - שיעורי הגרי"ב שרייבר שליט"א קיימא, מחלוקת רש"י ור"ת בברכת התפילין[

 תורה והוראה, תשע"ז    עולמות, תכד  הנחת תפילין של יד על זרוע שיש בו קעקוע לא ראוי

 ד " אשכול יוסף, תשע]יג, טז[    ?מדוע מניחים תפילין ביד שמאל

תפילין של יד  , ברכות תפילין ללובשן כל היום,  קשרהלהגדיל ולהקטין  ]פסקי הלכה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהלכות תפילין  

 ,  תפרים בראש ,  ברך בטעות על ש"ר ת,  תפילין על יד משותק ,  הידוק התפילין של ראש,  להסתכל במראה לצורך התפילין ,  בלי הש"ר

צבע סינטטי  ,  ללמוד עם תפילין,  תפילין בנוסח האר"י,  שיער העומד להסתפר  , תפילין ישנות מאוד הבעלים,    תפילין בלי רשותהנחת  
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  ל להוריד הכיסוי שע,  מה עדיף  -ציבור  תפילין ותפילת ה   ,תפילין דר"ת,  לשקר לעושה תפילין,  גדר איטר  , נקודה שאינה שחורה, לתפילין

 (קבעיון הפרשה, תשע"ח )עמ' )והיה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך( ]יג, ט[   [פתק עם שם בנרתיק התפילין , ישיבה על ידם בספסלל יד, ש

]כמה ברכות לברך, צביעת רצועה בשחור משני צדדים, בדיקה שהבתים   פסקי הלכה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהלכות תפילין 

ונושא תפילין מי קודם, תפילין שנכתבו בשבת, לגנוב כסף מבעלה לקנות לו תפילין, כפרה למי  'פרודות', דבק ב תפילין, לובש תפילין 

 תשפ"ב     פניני אי"ש, תשע"ט שהובהר לו שתפיליו היו פסולות ולא קיים המצוה מעולם[ 

בית מדרש ישיבת מיר,    ניחא ליה לאיניש[  ]?  הניח תפילין של חברו בלא רשות, וחברו צעק עליו, האם צריך להניח תפילין שנית 

 תשע"ט 

 (מטקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'  - מסביב לשולחן  הלכות והליכות תפילין ממרן החזון אי"ש זצ"ל 

 מעדני אשר, תשע"ח )מימים ימימה( ]יג, י[ ]אין מניחים תפילין בלילה, וכן קשירת ציצית[ סופר כתב תפילין בלילה, האם כשרות? 

 תש''ע )עמ' מד(   ,עיון הפרשה[ י  יג,( ] ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה)  בדיקת התפילין )והריאה בשחיטה(

 מעדני אשר, תשע"ח )מימים ימימה( ]יג, י[ אינו יכול להניח תפילין ביום, יניחם מבעוד לילה? 

ובחליצתן?   בהנחתן  בקרקע  התפילין  רצועות  יגעו  שלא  הקפדה  יש  רצועות האם  שעליו  ספסל  על  לשבת  קדושה,  ]תשמישי 

 מאור השבת, תשע"ט תפילין[  

 עשר עטרות, תשע"ט  ]פרשיות פתוחות וסתומות, עצת הט"ז[האם ספרדי יכול להניח תפילין העשויות כמנהג האשכנזים? 

ימים עי"ז לכמה  נכון ליתן תפילין לחבירו באופן שיתבטל ממצות תפילין  נידח, חטא שיזכה  ?  האם  למקום  ]משלוח תפילין 

 וישמע משה, תש"פ   חברך, אנוס או מבטל מצוה בידים[

]האם יעלה לדוכן כדי לא יחשדו בו שאינו נושא כפיו, נשיאת כפים   ?כהן שמניח תפילין לפני הבר מצוה מה יעשה בברכת כהנים

 וישמע משה, תש"פ  ים[של קטן עם או בלי אחר

 (סבהמאור, תש"פ )עמ'  מדוע קראו חז"ל לתפילין בשם זה, ולא בשם 'טוטפות' המוזכר בתורה?

 

 תפילין של "רבינו תם"  נושא בפרשה:

 

עשר עטרות,        )ח"א(  עשר עטרות, תש"פ]רש"י רבנו תם, רמב"ם, שימושא רבא, שו"ת מן השמים[    סדר הנחת הפרשיות בתפילין

 )ח"ב(   תש"פ

 מחמדי התורה, תשע"ה   קריאת שמע עם תפילין של רש"י ור"ת

]מחלוקת רש"י ור"ת ועוד שיטות בסדר הנחת הפרשיות בתפילין של ראש, מאימתי נוצרה המחלוקת, מה הניח  ם  תפילין של רבינו ת

סדר  ר"ת,  גם  להניח  ראוי  מי  השיטות,  שאר  ולא  וכר"ת  כרש"י  להניח  המנהג  מקור  קדומות,  עדויות  למצוות,  בהגיעו  לר"ת  רש"י 

 עולמות, מ    נים[הנחתם, ברכה על של ר"ת, הנחתם בכיסים נפרדים, דינים שו

תורה       הגר"א גניחובסקי, תשע"ד        הגר"א עוזר, תשע"ד    ?בל תוסיף ובל תגרע מדוע אין חשש "בל תוסיף" בתפילין דרבנו תם  

 מדי שבת, תשע"ו      ג והוראה, תשע" 

 מעדני אשר, תשע"ב   ]עיון בספרי קודש[בזמן חזרת הש"ץ הנחת תפילין דרבנו תם 

 תורה והוראה, תשע"ה    חשש יוהרה בהנחת תפילין של רבינו תם, ובהלכות נוספות
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 פסח מצרים  - קרבן פסח  נושא בפרשה:

 

 ה " זרע ברך, תשע]יב, ו[    )ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים(הלל בשחיטת פסח מצרים 

דורות   לפסח  בין פסח מצרים  לדורותיכם  הבדל  להודאה,  הנימוס  דרכי  או  עולם[    -]'חוק'  החכמה,  חוקת  משך  על  החכמה  בינת 

 תשפ"א

 זרע ברך, תשע"ז   האם קראו את ההלל בשחיטת פסח מצרים?

ישראל". ב. לא כתוב "סף". ג. לא כתוב וי ה' למשה: א. כתוב "קהל עדת  ו בצי]למשה לבין מה שאמר לישראל  השוני בין ציווי ה'  

זקני ישראל". ב. "בדם אשר בסף". ג. אגודת אזוב. ד.  " .וי משה לישראל כתוב: אואגודת אזוב. ד. הקדים הזאת מזוזות למשקוף. בצי

ת להזכיר ועל המזוזוהמשקוף  . להזות על  גאלו ממצרים בזכות דם מילה ודם פסחל נישרא. הסיבה:  הקדים המשקוף לשתי המזוזות

פסח.   קרבן  והקריבו  שמלו  האבות  ביתם  מעשי  לטהר  צריכים  היו  כצרעת,  חמורה  זרה  עבודה  לישראללכן  וטומאת  להזות   הציווי 

לטהר ביתם  הוצרכו  לא  ,  לא עבדו עבודה זרה, ומלו עצמםאך שבט לוי  בתים.  ת נגעי  באגודת אזוב ומתוך כלי חרס שהוא הסף, כטהר

וי ה' למשה היו לשבט לוי, לכן כתוב 'קהל עדת ישראל', שהם וצי  פסוקיבקרבן.  ר להם זכות יצחק ויעקב  כטהרת צרעת, אלא רק להזכי

שבט לוי, ולכן לא היה אגודת אזוב, ולא כלי חרס, ולכן הקדימו הזאת המזוזות שהם העיקר, להזכיר קרבן פסח של יצחק ויעקב, ורק  

אגודת אזוב וכלי חרס, ולכן הקדימו הזאת המשקוף של אברהם על ברית יה בו ל המשה לכלל ישראוי  לאחר מכן את המשקוף. אבל ציו

 תשפ"ג      משך חכמה עם בינת החכמה, תש"פ  [תוהמזוזאח"כ מילה, ו

נצטווה לדבר אליהם?   'עדת ישראל' שמשה  חלוקת הכבוד  מי הם  לשניהם,  או  ישראל  לבני  לזקנים,  בפועל  דיבר משה  מי  ]אל 

   פנינים מרבנו אור החיים, תש"פ לזקנים, העברת המסר לעם בנחת ובאופן המתקבל ע"י קרוביו, ביאור דברי אור החיים[

 דרישה וחקירה, תשפ"ב ]ולערלים[ האם פסח מצרים נאכל שלא למנויו 

נראה שלא היזו בגלל נגעי  וכן בישראל,  ,  מת משום טומאת  לא מטעם צרעת, אלא  ]  האם גם שבט לוי קיימו הזאה באגודת אזוב?

גופם, שהעובד עבודה זרה, ומי שלא מל   שהרי יצאו מהם, אלא הם עצמם היו כטמאיבתים   צרעת, שצריכים הזאה על טהרת צרעת 

עצמו, גופו טמא כטומאת צרעת, וכיון שהיה הבדל גדול בין סיבת ההזאה של שבט לוי לשאר ישראל, לכן דקדק הכתוב לפרש דין הזאה  

ציו לוי, אבל למעורק אצל  ולא אצל שבט  היו מזין באגוש י לישראל  לוי  גם שבט  בינת  [  אזוב כטהרת טמאי מת  תדה  משך חכמה עם 

 תשפ"ג     החכמה, תש"פ

 האחד דיש לקחת דבר הנחשב אגודה ולכך   :שני דינים]לקיחה היא אגודה, בפרה ובלולב,  ם מלקיחת אגודת האזוב  דינים הנלמדיה

ועוד למדנו דבפסח מצרים היה מצוה של אגידה לאזוב.  ,לא סגי בזה שיקח אזוב אחד דאחד לאו שמיה אגודה וממילא לא חשיב לקיחה

רי למדנו  שלושה, ומכיון שכן ה  צריך אגידה ואין אגידה בפחות משלושה לכך ידעינן דבפסח היו חייבים שיהיה  וממילא כיון דבפסח

שלושה על  הוא  ביה  דכתיב  ולקח  דהשלכה[  דהלשון  ואזוב  דדאגודה  אזוב  שליט"א.  קורלנסקי  יצחק  שבמקרא    []הרב  אהלי  -טהור 

 עמ' ה( טהרות )קלא(, תשפ"ג )

מצרים?   פסח  את  קיימו  ואהרן  משה  שגם  בכך  החידוש  היהמה  הקרבן  זכויות,  צריכים  היו  לא  בשיעבוד,  היו  לשמירה,    ]לא 

 תשע"ח     מחמדי התורה, תשע"ו ]יב, כח[)וילכו ויעשו ... כן עשו, ברש"י(  מלאכה בתלמיד חכם, חברוה שכולה זקנים[

 שבילי פנחס, תשע"ח  ]ר"ת לבתי מקדש: הר שדה בית תפילה[קרבן פסח נלקח בעשור ביום השבת 

במתניהם   חגורים  כשהם  הפסח  את  לאכל  הציווי  יא[  טעם  ]יב,  בידכם(  ומקלכם  ברגליכם  נעליכם  חגורים  אספקלריא,  )מתניכם 

 תשע"ח )עמ' לג( 
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ומורא מקדשמול    –שיבות לבישת המנעלים  ח יא[  של נעליך  ]יב,  ומקלכם בידכם(  נעליכם ברגליכם  נחום    )מתניכם חגורים  ]הרב 

 בנתיבות הפרשה, תשפ"ג קסטנר שליט"א[ 

 ע ברך, תשע"ז זרמה המיוחד בכך שאף משה ואהרן לקחו שה בעשור לחודש? 

 (לד אוסף גיליונות, תשע"ט ) -הרב מרדכי נויגרשל   הטלה של מצרים והטלה של קרבן פסח

 אורות הגבעה, תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   ]אונס ורצון יחד[מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר? 

 תשפ"ב    מלאכת מחשבת, תשע"ט)מהגרי"ז הלוי זצ"ל(  םיהערות בדיני קרבן פסח מצר 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   ]ברית מילה, ערל[בני ישראל בעת עשיית פסח מצרים? האם עכבה ערלת 

]מצוה מאתגרת, התעסקות בזביחת האליל המצרי בפרהסיא, מצרים סוערת, שבת הגדול, הפגנת המצוות, נטילת  משכו וקחו לכם  

בסוכות   באוטובוס  המינים  ידיכם    -ארבעת  משכו  יהודי,  שדרה  זביחת   -חוט  מצרים,  ויהודים  אמריקאים  יהודים  הגוים,  מחגאות 

זרה, עם קשה עורף, סופה של האימפריה הבריטית, האימפריות אינן אלא להתנתק מתרבות  האידיאלים הגויים, ליצנות דעבודה זרה,  

 תורת אביגדור, תשפ"ב   - הרב אביגדור מילר זצ"לאשליה, מתחברים אלא מנהיגי האמת, בדמייך חיי[ 

פסח   מקרבם  -קרבן  זרה  עבודה  ישראל  בני  עקרו  בו  בתחום   האופן  'מצליחנים'  על  'ערכית'  הסתכלות  לפרעה,  הלחי  ]סטירת 

 חיים במשפטי התורה, תשפ"ב אורחות     הגשמי, הנהגה הראויה עם תורמי צדקה, והעושר והכבוד מלפניך[

 מחשבה תורנית, תשע"ח "סדנת הגמילה" לעקירת תופעות שליליות, הנלמדת מקרבן הפסח 

פניני  קירוב[  ,כל ראש משפחה הפך ל'כהן' כל בית ל'בית מקדש' וכל אחד ניסה להשפיע על שכניו ] ערב יציאת מצרים המהפך הרוחני

 אי"ש, תשע"ח 

 ה "הגר"א גניחובסקי, תשע]יב, י[    )ביציאת מצרים( טלטול הנותר מקרבן פסח ביום טוב

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' ט(   עי"ז נחשבו כ'זרעו של אברהם' לקיום ההבטחה -דם פסח ודם מילה 

      תשפ"א  משנת מהר"ל, תש"פ   (מאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   דם פסח ודם מילה

 א, תשע"ט שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"  - ברוך שאמרואומר לך בדמייך חיי 

  (נאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ?נצטוו בני ישראל במצוות דם פסח ודם מילה מדוע דווקא אלו

  (קיחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ?למה במצרים לקחו למרור תמכא ועולשין ולא חזרת

  (עדאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בנתינת הדם על המשקוף ]בשבת[ צביעה

    (יטאספקלריא, תש"פ )עמ' ]הנס בקולו של משה[  האם פסח מצרים נאכל בשלוש כיתות? 

   (קד)עמ' אספקלריא, תש"פ    בענין שחיטת פסח מצרים בג' כתות

 

 דורותפסח  - קרבן פסח  נושא בפרשה:

 

 טעמא דאורייתא, תשפ"ב טעם מצוות קרבן פסח 

 אז נדברו, תשע"ט   המשקוף ושתי המזוזות כיום -בין פסח מצרים לפסח דורות 
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 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א פסח דורות הוא שבעה ימים, כי כך היה פסח מצרים אף לפני קריעת ים סוף 

)משכו    ]דיני קניין בארבעת המינים, במטלטלין ובדבר מצוה, תקנת חכמים שמעות אינן קונות[  בכסף ומשיכה  'קרבן פסח'קנין  ל

 נועם אליעזר, תש"פ וקחו( 

 מלאכת מחשבת, תש"פ   ?ה את הקרבן' ימים קודם השחיטדקחת הוצרכו למדוע 

 מלאכת מחשבת, תש"פ האם חייבים עליו קרבן חטאת? השחיטה ושחטו בשבת   אך לא ביוםקרבן פסח שביקרו 

   (סבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ביתמצות ה -מצות הפסח 

[   ה,  ב]י  (שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם)  ]בטחון בה', בפרנסה[לזכור אחדות הבורא ולתלות בו תקווה ומבטח    -  אחד הוא אלוקינו

 (הבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  

אוכלו   לפי  פסח    -איש  קרבן  אכילת  הקרבנות  ]שיעור  הפסח    -אכילת  הקרבת  להקרבה,  לאכילתו  -השלמה  חל  השלמה  האם   ,

 מפיק מרגליות תשפ"א  וקא בכזית[ואיסור נותר על פסח 'מבושל', איסור והיתר באין כאחד, מצוות הפסח ד

 מנחת אשר, תשע"ט  ]כמה מצוות בדבר[הקרבת קרבן פסח  

 דבר, תשפ"ג מנחת      ללמדך, תשפ"א  איסור שבירת עצם ומשמעותו

מעדני אשר,    ]הקרבת קרבן פסח כשבנו ערל, שלא למנויו, בפחות מחמישים איש, בבמת יחיד[    הקרבן קרבן פסח ע"י יצחק אבינו

 י"ד תירוצים  (69עיון הפרשה, תשע"ג )עמ'    תשע"ג

 ג " מעדני אשר, תשע ]יב, ו[    ?האם ברכו שהחיינו בשחיטת קרבן פסח

עשר עטרות,  חייב חטאת[    שבת]פסח דוחה שבת, מל מילה שלא בזמנה ב  עשה שיש בו כרת האם דוחה לא תעשה שיש בו כרת 

 תשע"ח 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ב ]לולב , שופר[ ושונה ממצוות עשה שנדחות מחשש הוצאה  -מדוע פסח דוחה שבת 

 דבר, תשפ"גמנחת  ט[צורך גבוה או צורך הדיו]ערב פסח שחל בשבת וצליית קרבן הפסח 

 דבר, תשפ"ג מנחת  []יאכלנו חי ביום ו' ולא הספיק לצלותו מבעוד יום ערב פסח שחל 

 נועם אליעזר, תשע"ט ]בשאר מצוות, נתינת מתנה, דין בר מצרא[  מעלת ה'שכן' בקרבן פסח

 מעדני אשר, תשע"ז האם יש איסור למלוח קרבן פסח לפני צלייתו? 

 מעדני אשר, תשע"ז  האם קרבן פסח היה נצלה יחד עם גיד הנשה?

 מעדני אשר, תשע"ז  האם בבית המקדש היו אוכלים קרבן פסח בהסבה?

 תשע"ז     תשע"ז    זרע ברך, תשע"ו]שחיטתו מצוה בפני עצמה[  גדר מצוות הקרבת קרבן פסח 

]עשה דוחה לא תעשה, קודם הדיבור ואחר הדיבור, ברית כשחל ט"ו בחול, וכשחל בשבת    -מתי שורפין את הנותר מקרבן פסח   

 החכמה על משך החכמה, תשפ"א  בינת  מילה וקרבן התמיד הם לפני הדיבור[

 ו "שלמים מציון, תשע]יב, ו[    )ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל(שלוחו של אדם כמותו בקרבן פסח  

]בתפילת חנה במקדש, מחיצה בשמחת בית השואבה, בבית הכנסת  האם היתה מחיצה באכילת קרבן פסח בין הגברים לנשים?  

 תורה והוראה, תשע"ח  לראות את הנשים מעזרת הגברים, חתונה, ברכת השמחה במעונו[בשעת התפילה, גובהה, כשניתן  

 ,הבאה עם הפסח אינה באה כשחל י"ד בשבתחגיגת י"ד  ]?  האם אפשר להביא חגיגת י"ד ביום י"ג ולאכול מבשרה בליל ט"ו

ט"ו בליל  ממנו  לאכול  יוכל  ולא  אחד  ולילה  מים  ב'  אכילתו  דזמן  א"א  נמי  ובער"ש  בשבת,  לשוחטו  הביא  .  דא"א  הר"י מהרא"ש  
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וכל לאכול  מאורלינש והר"י מקורביל ז"ל, דכשחל י"ד בשבת, שוחטין החגיגה הבאה עם הפסח בי"ג, ונאכל לב' לילות ויום אחד, וא"כ י 

ט" בליל  יעקב  ממנו  שבות  קושיו.  חגיגה ד בנו  ת  הביא  ליכא  בשבת  שחל  דבער"פ  דשבו"י  .  מוכח  שנטמא  תי'  דכלי  ז"ל  כרש"י  יסברו 

בשב לטבלו  בעליו  יכול  החגיגה  לצורך  וא"כ  מדרבנן,  רק  טמא  שנמצא  וקופיץ  בשבת,  לטבלו  מותר  דרבנן  שלמים ת.  בטומאה  מצות 

עיקר המצוה שיאכל ביום הראשון .  שון, חגיגת י"ד הוי שלמים הרי מצותו שיאכל ממנו קצת בליל י"דשיאכל ממנו מקצת ביום הרא 

השנ ללילה  כולו  להניחו  מותר  שוב  וא"כ  זבחו,  ביום  לאכלו  א"א  י"ד  ובחגיגת  בלילה שלאחריו,  או  ולא  ביום  י.  כולו  שיאכל  המצוה 

ק"מ  נפ ."א שיאכל כולו ביןם הראשון, שוב מותר להניח כולו ללילה השניהראשון ולא מקצתו ודלא כהק"א ז"ל, וכיון דבחגיגת י"ד א

 עשר עטרות, תש"פ   [לשחוט החגיגה בי"ג, לצל"ח אסור ולחכ"צ מותר ,האם מותר גם בפסח שחל בחול 

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

 מנחת אשר, תשע"ז    עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מד(  ?קרבן פסח במצוות  ]להתקרב לירושלים[ האם אדם מצווה לחייב עצמו

 מלאכת מחשבת, תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל, וכן לפטור מקרבן פסח

 מעדני אשר, תש"פ מדוע אסרה תורה לאכל קרבן פסח מבושל? 

 מעדני אשר, תש"פ האם שאר הקורבנות מותר לאוכלם מבושל? 

  נועם אליעזר, תשע"ח)וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה'( ]יב, כח[ הכנה למצוה בקרבן פסח 

 הגר"א עוזר, תש"ע   טומאה בציבור בקרבן פסח 

 שע"ט נועם אליעזר, ת   ]מקצת בן נכר, מומר[דין 'בן נכר' בקרבן פסח 

טבריה?   בחמי  המתבשל  פסח  קרבן  יתכן  הרי  האם  לטבריה  הפסח  את  יביאו  ואם  יתקררו,  לירושלים  המים  את  יביאו  ]אם 

ונפסל כ"יוצא", בזמן היתר הבמות, הרמב"ם הביאו להלכה, תולדות האור או תולדות חמה, הבאת ציהו ירושלים  אוהו חוץ לחומת 

המים ב"טרמוס", טרמוס ככלי ראשון, עירוי לטרמוס האם הוי הטמנה, בישול בכלי שני, דבר חריף בכלי שני, חמי טבריה האם הם  

 שע"ט ת  אוצרות אורייתא, תשע"ח , כבוש כמבושל בפסח[לושיבהאם הוא כיה, מליח כרותח 'דרך בישול', המבשל בשר בחלב בחמי טבר

 מאור  ]קטן שהגדיל, גדר מצוות שעשה בקטנותו[    ?שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני

 עולמות, ג    ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?

 מגישי מנחה, תשע"ה הערות במצוות הפסח לפי ספר החינוך  

 זרע ברך, תשע"ה  ]לא בא לכפרה, אכילה ע"י ישראל[האם יש מצוות אכילת קדשים בקרבן פסח 

 תורת הקרבנות, תשע"ו מסידור רבי יעקב עמדין זצ"ל    ]בערב פסח אחר מנחה[ אמירת קרבן פסח 

 זרע ברך, תשע"ו    ]שחיטתו מצוה בפני עצמה[גדר מצוות הקרבת קרבן פסח 

 נוה ההיכל, תשע"ג   ]הלא גם פסח מדבר היה בשבת?[ספיקם של בני בתירא לגבי פסח בשבת 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   בדין אכילת שובע בקרבן פסח

ללא נביא וללא   ]כניסה למקדש בטומאת מת, האיסור לבנות מקדש ומזבח כתבניתם ולהקריב קרבנות  הקרבת קרבנות בזמן הזה

סנהדרין, טומאה דחויה בציבור, אין ריצוי ציץ, אין כהנים "מיוחסים" לעבודת הקרבנות, בניית המזבח וקניית קרבנות ובגדי הכהונה  

מכספי שקלים שלא נאספו, המקום הראוי למזבח, הכנת בגדי כהונה בהעדר חלזון לצביעת התכלת, מהו הארגמן ממנו נעשה האבנט, 

 עולמות, תכ ות לשם "ריח ניחוח"[ הקרבת קרבנ

 מגישי מנחה, תשע"ו מומר באכילת קרבן פסח  
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג איסור אכילת קרבן הפסח חי  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג כל דצריך? הרי הפסח נאכל רק למנויו?  

 ע " הגר"א עוזר, תש ]יב, ח[   צלי אש בקרבן פסח  

 ב " עומקא דפרשא, תשע]יב, ח[   אכילתו    -קרבן פסח 

 ה " א גליציאנער שטיקל תורה, תשע]יב, ח[    )האם הוא מדין 'למשחה'(אכילת קרבן פסח על השובע  

 ג " מעדני אשר, תשע]יב, מו[     )בבית אחד יאכל(אכילת קרבן פסח בחצר הבית  

 (נחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   גם בדורנו יכולים לקשור השה למיטה

 

    מעבירין על המצוותאין   נושא בפרשה:

 

ן לקחו את הדם מהקרקע או ממקום גבוה, בית יכ]מהאין מעבירין על המצוות   ?האם משה שינה מהסדר שתי המזוזות ומשקוף

 האיחוד בחידוד, תשע"ו    נועם אליעזר, תשע"ח )ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף( ]יב, ז[המקדש, שחיטת הפסח במקדש[ 

ת ַהַמּצֹות" ש"אין מחמיצין את המצו]  מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ בש"ס נזכר דין "אין מעבירין על המצוות",   ה.  "ּושְׁ

ת ַהַמּצֹות" נדרש במסכת פסחים ללימוד אחר   .ופירש רש"י שהוא מטעם המבואר בדברי המכילתא הנ"ל ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ זריזין  .  הפסוק "ּושְׁ

האם מותר "להעביר" על מצוה כדי לקיים מצוה אחרת  .  ההבדל בין דין זה לדין "מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה.  מקדימין למצוות

יותר לו אפשרות לבחור בתפילה אחת להתפלל  .  מהודרת  בבית האסורים שניתנה  יבחר בתפילה הראשונה, או   -דוגמא: חבוש  האם 

ענית בצום גדליה תגרום לו שלא יוכל לצום ביום הכיפורים, האם יוותר על התענית "הבאה היודע שת • שימתין לתפילה חשובה יותר

לקדש .  קידוש לבנה במוצאי שבת  -. "העברה" על מצוה כדי לקיימה בהידור   לידו" בצום גדליה כדי שיוכל להתענות ביום הכיפורים

"אין מעבירין על המצוות" בקיום מצות    .מן המהודר לקיומההז  -למוצאי שבת   להמתין  בהגיע זמן קיום המצוה, או מייד את הלבנה

סדר הנחת תפילין נקבע על פי דין "אין מעבירין על המצות", וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך, שהוסיף עוד פרטים בהלכה זו •  .  תפילין 

דיני בציעת הפת בשבת •    .ראש תחילה  פגע בתפילין קודם הטלית, בתפילין של רבנו תם קודם תפילין של רש"י • טעה והניח תפילין של

בדברי רבותינו המפרשים נאמרו  .  טעמה ומעלותיה  -הזריזות במצוה    .בקיום מצוות על ידי נשים • כאשר אין בדעת לקיים שתי מצוות

 תשפ"ג     אשיחה בחקיך, תשפ"א   עולמות, תקכ  [ הסברים שונים בטעם חובת הזריזות במצוות, ובשכר הנזהר בזה

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   מנחת אשר, תשע"ו     ד" הגר"א גניחובסקי, תשע ]יב, יז[    )ושמרתם את המצות(  "אין מעבירין על המצוות"

המצוות" על  מעבירין  אמירה "  אין  ע"י  העומר  הבאת  ברחוק,  או  בקרוב  יתחיל  האם  חץ  בזורק  רחוק,  או  קרוב  עמלקי  ]מחיית 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]יב, יז[   )ושמרתם את המצות( לעכו"ם, פגיעה בטלית קודם לתפילין ע"י מקל[

 ( פגירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ'  להעביר על המצוה כדי לקיים מצוה מן המובחר  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   (4)עמ'  ד"הגר"א גניחובסקי, תשע ]יב, יז[    ]פגע תחילה בתפילין של ראש[ "אין מעבירין על המצוות"

 שא תשע"ו וישמע משה, נ    וישמע משה, ויקהל תשע"ו  [האם חייבים ללמוד את הש"ס כסדר] "אין מעבירין על המצוות"

 מחמדי התורה, תשע"ו      עומקא דפרשא, תשע"ד  ]לחלוף על פני בית כנסת וללכת לבית כנסת אחר[ "אין מעבירין על המצוות" 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זהקרובה[  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]מצא אבדה, ומצא אח"כ נוספת[  אין מעבירין במצוה קרובה, שהתחייב באחרת לפניה 
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 שנפטרו קרובים ושני קרובה בעיר שנפטר קרוב לכהן ]כשישר"   תדי" או מול  "ריבוי מצוות" ת" מולהמצוו על מעבירין אין"

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח    ה"גניחובסקי, תשע א"הגר  ילך?[ רחוקה, להיכן בעיר

הגר"א גניחובסקי,        משנתה של תורה, תשע"ו  [ התחיל בקריאת פרשת החודש, לפני קריאת ראש חודש]  "אין מעבירין על המצוות"  

 תשע"ח 

   אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכו(   אין מעבירין על המצוות במצוה אחת

]אין מעבירן על המצוות, תדיר, מצוה לשמוע לדברי חכמים היא נדירה או תדירה, ברכת האילנות  תפילת שחרית או הצבעה בקלפי  

 מים זכים, תשע"ט או ברכת החמה, שהחיינו על הסוכה וברכת לישב בסוכה[ 

 

 השבתת חמץ וביעורו   נושא בפרשה:

 

 ד "אורות הגבעה, תשע]יב, טו[  בחמץ האסור מדרבנן  אשה המקדש 

 ג " שעתמעדני אשר, ]יג, ז[    )בכל גבולך(חיוב ביעור חמץ הזולת  

 ג "אורות הגבעה, תשע]יב, טו[  חיוב גברא או חפצא     -מצוות השבתת חמץ 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ג  הנאה באפרו של חמץ ובגדר דין הנשרפין אפרן מותר

 עיון הפרשה תשסט עמ' מח ?מצוות תשביתו ומצוות מילה מה יקדים

עובר על בל ]ביטל חמץ ברוב היתר, לא קיים תשביתו אך לא    כיצד יתכן שהשורף חמץ מבטל 'תשביתו' ועובר על 'בלא יראה'?

 צבא הלוי, תשפ"ב    , חוזר וניעור[יראה, אך אם ישרוף את החמץ לא יקיים תשביתו

 פסח )עמ' שו(  -בנתיבות ההלכה   [הגר"ש כהן שליט"א]השבתת חמץ 

 ' תש"ט( גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ   זמן השבתת החמץ

 תש"פ   תשע"ח  ו" המצוות בפרשה, תשע ]יב, טו[     )תשביתו שאור מבתיכם(השבתת חמץ בערב פסח  

   מעדני אשר, תש"פ ]כעפר הארץ[?האם מותר לאכל בפסח חמץ שביטלו כדין 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה נאמנות קטן בבדיקת חמץ    

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   ? בדק חמץ ולא בירך, האם יברך בשעת השריפה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה שריפת חמץ ברשות הרבים  

 הגר"א עוזר, תשע"ד גדרי השבתת חמץ  

 תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"הדין תשביתו בתוך הפסח  

 שלמים מציון, תשע"ו בדיקת חמץ בהעברה בלא חיפוש  

ובבדיקת חמץלעדות,    -  נאמנות אשה]  ]ובעדות, ובכשרות[נאמנות אשה בבדיקת חמץ   אתחזק  עד אחד נאמן באיסורין,  ,  בכשרות 

בית ,  ]כאשר יש ספק על יחוס הוולד[  לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר]מיילדת[    חיהת  ונאמנ,  "בדבר שבערוה, ועדות "איסורא

טרחא  איכא  ,  ול בעלמא[]כי מדאורייתא די בביט  מדרבנןלומר שבדקה אותו. בדיקת חמץ    אשהשהוחזק שלא בדקו בו חמץ, נאמנת  

מקומות שאין  ,  "גילוי מלתא",  סוריןידיני ממונות, נזיקין וא  נאמנות אשה בדינים הבאים:,  נשים עצלניות""  וצריך דקדוק גדוליתירה  
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נשים[  גברים בעזרת  ]כגון  בשר,  מצויים  וניקור  ומעשרות  תרומות  בהפרשת  מטמאים,  טהורים  דגים  ברירת  ,  ירור  תולעים,  בדיקת 

נאמנות על ייחוס העובר  ,  לתפקיד שיש בו "שררה",  אשה כמשגיחת כשרות,  קטניות ובדיקת חמץ ]כשיש טורח בדבר[, נשים בזמן הזה

אוכל המוגש לו בבית ילדיו שאינם י לאכול  שאהאם ראב שומר תורה ומצוות  ,  גדר נאמנות "קים לה בגוה" באיסורין,  בהפריית מבחנה

 עולמות, קמז   [המתארח בבית שאין בעליו מקפידים על הכשרות א כשר,דבריהם הול, כששומרים כשרות

 תורה והוראה, תשע"ב      דברי הלכה, תשע"ודיני בדיקת חמץ  

 האיחוד בחידוד, תשע"ד  ?ם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי הקודש בבית הכנסת לקראת פסחהא

 מנחת אשר, תשע"ה "א וייס הגר ]אורח, תלמיד, עובד או חייל[חיוב בדיקת חמץ במקום שאינו בעלים 

 אורות הגבעה, תשע"ח   חמץ שעבר עליו הפסח של קטן או שוטה

]בדיקת חמץ מספק, אותו ואת בנו מספק, המשכיר בית לחבירו הערב פסח מדוע חזקתו בדוק, אולי סמך על בדיקת השוכר?  

 אורות הגבעה, תשע"ז   ספק דרבנן[

 רוממות, תשע"ו     ביטול החמץ כדת וכדין

 זרע ברך, תשע"ה ביטול חמץ בלב  

 דברי שיח, תשע"ו   זצ"ליבסקי הגר"ח קנ - הנהגות בביעור חמץ ובערב פסח

 שלמים מציון, תשע"ו   ]לא לפסול קודם, שריפה ע"י קטן[ שריפת החמץ

,  'תשביתו' מצות  , החמץ לאחר שביטלו מהתורה, ודין   'בל יראה ובל ימצא' , ]חמץ באשפה, הביתית, העירונית, בית משותףביעור חמץ 

, והטעמים שחייבו בדיקת חמץחיוב  ,  החיוב ב"שב ואל תעשה", או שמוטל עליו חיוב ב"קום ועשה" שיהיה לו חמץ ויבערוהאם מקיים  

האם נחשב כמבוער ]מכיון שאינו ראוי    -  חמץ מאוס ,  חמץ, ואימתי הזמן הראוי לבטלו  ביטולגדרי  ,  לבדוק חמץ לאחר שביטלו חכמים  

מתקיימת    בהוצאת הפח לרשות הרביםהאם   ,  ]קיום מצות ביעור חמץ בהשלכתו לבית הכסא[לאכילה[, או שעדיין מוטלת חובה לבערו  

כשפח ובתוך כך יש לברר מה הדין  ,  זמן הביעור[  ואחרזמן הביעור    קודםחובת הביעור ]חיוב ביעור חמץ כאשר הוציא חמץ מרשותו  

חיוב ביעור חמץ הנמצא  ,  ם, ועדיין מחוייב בביעורו, שאז לכאורה החמץ נחשב ברשותו גם כשמוציאו לרשות הרביהאשפה בבעלותו 

עצות לקיום מצות ביעור בחמץ שהושלך לפח  ,  ונמצא ברשות הרבים או בחצרו של בעל החמץהשייך לרשות המקומית,  בפח אשפה  

 ביעור חמץ:   סיכום דיני,  המשליכים בפסח חמץ בפח  כיצד ינהג הדר בבית שמתגוררים בו דיירים,  בשעה שהגיע זמן הביעורהאשפה  

כהוגן החמץ  החמץ,  שריפת  שריפת  מצוה,  זמן  שיירי  לאש  השריפה ,  להטיל  בשעת  והחמץ  ,  מנהגים  הרע  -המצה  והיצר  טוב     [היצר 

 עולמות, קצח

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' נה(    אברהם בגדרי השבתת חמץדברי המגן 

צות שריפת חמץ ע"י  ]הנאה מאפרו של חמץ שנשרף, שריפת חמץ לאחר זמן איסורו, מ  מוכר חמצו לגוי אם מקיים מצות תשביתו

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' לט( הבעלים או גם ע"י אחרים, מצות השבתת חמץ קודם זמן איסורו[  

 פסח )עמ' שמו(   -בנתיבות ההלכה ]הגרי"מ ווייל שליט"א[ וגם חלב   שריפת מיכל אשפה המכיל חמץ אך גם בשר

לפסח?   יום  שלושים  תוך  חמץ  ולהפקיר  להשחית  למכור  יהודה  רבי  לדעת  איסור  יש  )עמ'  האם  תשע"ח  כהן,  מעשה  גיליון 

 תשי"ז(

 מחמדי התורה, תשע"ז   השבתת חמץ בתוך ימי הפסח

 עומק הפשט, תשע"ו  ]שיעור בדיקת ושריפת חמץ, ההבדל בין בצק לפרורי לחם, בדיקת כיסי בגדים[ביעור פירורים 

]דעת החזון אי"ש, מכירת ספרים לא בדוקים במכירת החמץ, הקמת מחיצה מול הספרים, ספרים ושימוש בספרים בפסח    הבדיק

   עומק הפשט, תשע"ו לפסח[ מיוחדים לפסח, מדף מיוחד 
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 נוה ההיכל, תשע"ב   היה לו כזית חמץ וביער חציו, האם קיים מצוות ביעור חמץ?

 מעדני אשר, תשע"ז   ]עבירה בשוגג, בשב ואל תעשה[לא ביטל חמצו, ומצא בפסח חמץ, האם צריך כפרה? 

יצר    -רמזי החמץ בבן דם לחברו, משהו חמץ    -]ביערו חמץ בשלוות הנפש בלא כעס, שיאור שהכסיפו פניוהחמץ הרוחני והשבתתו  

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ו, ח, ט(  הרע השוכן בקרבנו[

 מעדני אשר, תשע"ז האוכל חמץ בפסח, האם מקיים "תשביתו"?  

 פסח )עמ' תיז( -ת ההלכה בנתיבו  ]בטעות הקניידלך נעשו מקמח חמץ[תשובה על אכילת חמץ 

טוב יום  בתוספת  חמץ  מותר   אכילת  האם  והבדיל,  התפלל  לא  ועדיין  הלילה  עד  ונמשך  יום  מבעוד  פסח  במוצאי  לאכול  ]התחיל 

התלויים   דינים  ראשון,  בליל  טוב  יום  בתוספת  הסוכה  ישיבת  על  ברכה  משחשכה,  חמץ  בקדושת  באכילת  התלויים  ודינים  בתאריך 

 ברכת יצחק, תשע"ט  - שיעורי ליל שישי  היום[

    (לטאספקלריא, תש"פ )עמ'     תשלום עשרה זהובים בחוטף מצוות 'תשביתו'

   (סהאספקלריא, תש"פ )עמ'    יותושאור שבעיסה ושעבוד מלכ 

 

 איסור בל יראה ובל ימצא  נושא בפרשה:

 

 עיון הפרשה, תשע"ב עמ' נב  איסור בל יראה בחמץ מבוטח?האם עוברים 

  ד(עמ' מ)ג  "תשע  ,עיון הפרשה  חקניית חמץ לפני פסח בחנות הפטורה ממכס )'דיוטי פרי'( והשארתו לשמירה עד אחר הפס

 נועם אליעזר, תש"פ   ]כזית ופחות מכזית, פירורין, בתוך הספרים[איסור 'בל יראה' כסייג לאיסור אכילת חמץ 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ג  טעם כעיקר בבל יראה ובמצות מצה

איך שייך כלל שיעור אצל חמץ, הא כיון שיש מצוה לשרוף  מכזית,    בפחותאינו עובר  איסור בל יראה ובל ימצא  ]   כזית בחמץשיעור  

מצוות שאני ומשום   -שיעור איסור חמץ עד שיעור דאורייתא לא בטיל  ,   ונמצא שאין כאן כזית,  את החמץ א"כ כתותי מכתת שיעוריה

בשיעורן   חיי  -חשיבות החמירו  כ  -ביה רחמנא  בהכי  בהו  לית  אכילת  דבר   תותי מכתת שעוריה,איסורי  בכל  הוי  - השבתתו  כתמ"ש 

דבר שדין ביעורו    -ביעור חמץ הוי דין במקום    -ביעור חמץ אינו דין בחמץ עצמו    -דינו בשריפה הוי רק בפסח עצמו    -חסרון בדבר שלם  

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' עד(  י"ב תרוצים   (ולא יראה לך חמץ) [בכזית לית ביה כתמ"ש

חמץ מגוי, לוקה  ]חיוב באחריות כגורם לעבירת בל יראה ובל ימצא, חמץ אסור בהנאה ואינו שווה פרוטה, בגוזל  מלקות בגוזל חמץ  

   צבא הלוי, תשפ"א ואינו משלם, קלב"מ[

  בשיעור חמץ לעבור עליו, ]לדעת הסוברים שלא לוקים על לאו של בל יראה ובל ימצא, מדוע נחלקו ב"ש וב"ה    אזהרת לאו דלא יראה

תש''ע )עמ' סז'(     , עיון הפרשה    (לךוולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גב )  הרי ממה נפשך לא לוקה ואיסור יש כבר בחצי שיעור?[

 ט''ז תירוצים

מקום    -"  חפצאשל החמץ, או ה"  הבעליםהמקום שבו נמצא    -"  גבראאיסור נקבע לפי ה"ההאם  ]  בל יראה ובל ימצא בהפרשי שעות

חמץ בישראל והבעלים החמץ,  למקום שבו נמצא    הבעליםבין המקום שבו נמצא    הפרשי שעות. ונפקא מינא לדינא, כאשר יש  החמץ

  בהנאה,, האם לאחר הפסח נאסר החמץ  בבל יראה ובל ימצאהאם עובר    -]ישראל[ כבר נאסר החמץ    החמץבמקום    -  הבריתבארצות  

כשחל זמן האיסור במקום שנמצא הבעלים ]ישראל[   -  חמץ בארצות הברית והבעלים בישראל,  מכירת החמץ למעשה את    יסדרוכיצד  

, ומה הדין כאשר הבעלים בישראל ובני ביתו  מכירת החמץאת    מסדריםכיצד    -החמץ עדיין מותר במקום הימצאותו ]ארצות הברית[  
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שנתן הרשאה למכירת החמץ בארה"ב, והרב מכר את החמץ בארה"ב לאחר זמן איסורו      -  בן חו"ל הנמצא בישראל,  נמצאים בארה"ב

החמץ    -בישראל   של  דינו  הפסחמה  שעבר  שנרכשו  ,  לאחר  חמץ  הפסח מוצרי  חג  מבעלי    ממאפיה  במוצאי  שאחד  בשעה  ברק  בבני 

המאפיה שהה בארצות הברית, ונשאלה השאלה האם יש לחשוש שהקונים בישראל רכשו חמץ שעבר עליו הפסח ]הכרעות הפוסקים 

עד לסיומו של  ,  בנדון[ יש לחשוש מאכילת חמץ השייך לבעלי המאפיה השוהה בארה"ב  האם ,  בארצות הברית  אחרון של פסחהאם 

שהוא איסור    איסור הנאההאם ניתן לחלק בין    •, והמשא ומתן בראיות לשני הצדדים  הגבראאו    החפצאזלינן בתר  באיסור בל יראה א

בל יראה    חפצא לישראלי הנמצא אחר הפסח    הגויסדר קניית החמץ מ,  סיכום הדינים הלכה למעשה  •  גבראשהוא איסור  לאיסור 

 עולמות, תנג [  כדעת רבנו תם צאת הכוכביםולמי שנוהג בזמן , בחו"ל ולבן חו"ל הנמצא בישראל

חמץ גם  בו  ומוגש  לקיבוץ  המשותף  האוכל  בחדר  האוכל  קיבוץ  בעבר    חבר  המשותף,  החמץ  על  הקיבוץ  חבר  של  ]"בעלותו" 

   רץ כצבי, תשע"ח, האם דינו כחברה[ ובהווה

  ]משחק דמוי פלסטלינה העשוי מקמח ומים וחומרים נוספים, בצק שיחדו אותו לישיבה[ האם מותר לילדים לשחק ב"בר בצק"?  

 וישמע משה, תשע"ח 

]בעלות חברת ביטוח על חמץ מבוטח, תביעת חברת ביטוח על חמץ שנשרף בפסח, קבלת דמי ביטוח חמץ שנשרף   חמץ מבוטח בפסח

 רץ כצבי, תשע"ח בפסח[ 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשל"א(  ]כופה עליו כלי[מחיצה לחמץ 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשמ"ט( ]כזית ופחות מכזית[   דיני פרורי החמץ 

 פסח )עמ' שז( -בנתיבות ההלכה ]גורם לממון[ ]הגרמ"ה הירש שליט"א[  חמץ גוי באחריות ישראל 

 פסח )עמ' שו( -בנתיבות ההלכה ]הגר"ש כהן שליט"א[ בל יראה 

אבי הבן לכהן את הכסף בתוך ל’ יום, חל הפדיון ביום שלושים ומועיל    ]נתן ו  יום ללידת  'פדה את בנו בחמץ בערב פסח בתוך ל

לאחר הפסח, ונמצא שהחמץ שפדה בו לא יהיה מי שפדה את בנו בחמץ, באופן שיום שלושים ללידתו חל בתוך הפסח או  , ולכן  הפדיון

וישמע משה,    [וה חמש סלעים. האם הבן פדוי או לאווה פרוטה בבוא שעת החיוב, אבל בשעה שמסר אבי הבן את החמץ לכהן היה שוש

 תשע"ו 

אספקלריא, תשע"ט )עמ'      לומד מ"כל חלב" דאיסורין  חצי שיעור חמץ מ"לא יאכל חמץ", ואינול לרמב"ם יש לימוד מיוחד  

   (קכא

 

 מכירת החמץ לגוי   נושא בפרשה:

 

 הלכה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"ו     מכירת חמץ

 תורה והוראה, תשע"ז  האם מכירת חמץ פוטרת מן הבדיקה?

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט האם ראוי שלא לסמוך על מכירת חמץ? 

 מחמדי התורה, תשע"ה   מכירת חמץ שבטלה, האם הואיל ביטול החמץ

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז   ]ע"י הרב, מכירה עצמית, מכירה מרוכזת[מכירת חמץ לגוי 

 וישמע משה, תשע"ז   ]אסמכתא[התחייבות להעביר חלק מהכנסות "מכירת חמץ" 

 הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ז  ]שותפין, בית כנסת, דירה שכורה, אינו בבית בפסח[מכירת חמץ השותפין בבעלויות שונות 
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     מעדני אשר, תשע"ג  ?האם במכירת חמץ ניתן להיכשל ב"לא תחנם"

 מרדכי, תשע"ו עיטורי קונטרס "עיטורי מרדכי" הלכות מכירת חמץ  

 ווי העמודים, תשע"ז  ך(ג ואיל")עמ' יהרב יו"ט זנגר  -מכירת חמץ לגוי  

 ווי העמודים, תשע"ז   )עמ' כ' ואילך(הרב יו"ט זנגר   -פרטים במילוי שטר המכירה  

מכתלי  ]מדין אפוטרופוס, מדין השבת אבדה, זכין לאדם, האם חמץ שלא נמכר באונס נאסר[  מכירת חמץ של חולה, בלא ידיעתו  

 בית הדין, תשע"ז 

 תשע"ד  דפי עיון,  ]מדין זכיה, זכין מאדם, אופנים אחרים[מכירת חמץ בלא ידיעת הצדדים 

 וישמע משה, תשע"ה מכירת חמץ של חברה העומדת למכירה במכרז שייסגר אחר הפסח  

 דפי עיון, תשע"ד  ]מדין זכיה, זכין מאדם, אופנים אחרים[מכירת חמץ בלא ידיעת הצדדים 

 נוה ההיכל, תשע"ה     תורת יקותיאל, תשע"המכירת חמץ בזמנינו   

 רגיל   בשליחות בעל החמץ  ]הגר"ש רוזנברג שליט"א[  זצ"לשטר הרשאה למכירת חמץ ]ומכירת י"ג[  ע"י הגר"נ קרליץ 

   רגיל   בשליחות בעל החמץ  לבעלי עסקיםשטר הרשאה למכירת חמץ ]ומכירת י"ג[ בד"ץ שארית ישראל   

ישיבת מיר,    -פניני הלכה    כיצד חלה מכירת החמץ הנכנסת לתוקף אחר ביטול החמץ, אחר שהחמץ אינו שלו? אוסף גיליונות 

 תשע"ח )עמ' מט( 

]הגוי הקבוע התעכב ומכרו את החמץ לבנו בן האחת עשרה, קנין כשדעת אחרת מקנה אותו, דעת אחרת מקנה    מכירת חמץ לגוי קטן

ת את החמץ בגוי, דעת החת"ס דבגוי אין שיעורים וכל שהוא בר דעת קנינו קנין, גוי שנתגייר אחר שכבר נהיה בר דעת, האם שייך לקנו

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח  במוצאי פסח מגוי קטן, קניית החמץ במוצאי פסח מגוי גדול שנתפס לבית הסוהר[

ב בביתו  ומצא חמץ  כל חמצו  לשורפו[  פסחמכר  ואסור  הגוי  של  חמץ  הוא  שמא  או  יבערו,  שליט"א,    ]האם  זנגר  יו"ט  הרב  שיעורי 

 ( 10תשע"ח )עמ'  

 וישמע משה, תשע"ד   לישראל? רכב שנמכר לגוי במכירת החמץ, האם ניתן למוכרו בפסח

נוסח לשטרות מכירת חמץ    ניסן בשחרית, שטר   ]יפוי כחהצעת  בי"ד  והשכרת קרקעות  לרב השליח, שטר מכירת חמץ  מהמוכר 

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' סו(  שכירות מקום למכירת י"ג[

 עין יצחק, תשע"ח  ירת חמץ, סוגי הקנינים, הערמה במכירת חמץ, מכירת חמץ דרך הטלפון[מקור מכ] מכירת חמץ

]האם יכולים לשוב לקנות חמץ זה אחר הפסח, האם עבר הבן שהתגייר  גוי שקנה חמץ הקהילה ומת, והשאיר בן גוי ובן שהתגייר

   דפי עיון, תשע"ח אך ירש את מחצית החמץ מאביו, עבר על בל יראה ובל ימצא, האם דין החמץ כחמץ שעבר עליו הפסח[

 

 מצה בפסח מצרים ובפסח דורות  נושא בפרשה:

 

 מצת מצרים 

בערב תאכלו מצות, ]האם איסור חמץ כבר היה בפסח מצרים, מצוות על מצות ומרורים יאכלוהו, ומצוות  מצת מצרים ומצת דורות  

 ( עדירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'   שימור מצה לשמה[
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פסח   -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ע קורח זצ"ל[ביאור טעמי המקרא על הפסוק : "אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ"  

 )עמ' שמב(

עיון הפרשה,  ]אינו בא לידי חימוץ, אינו גידולי קרקע, אינו מחמשת מיני דגן, קנו מהגוים[  האם יצאו ידי חובת 'מצה' באכילת המן?  

 נועם אליעזר, תשע"ט     תשע"ח )עמ' מד( לה תירוצים

]האם היתה עוגה או לחם, אפייה בחמה ודיניה, למן היה דין לחם בעצם, מצה מזון רוחני כמו במן,  מצות מצרים היה בהם טעם מן  

 רכי תורה, תשפ"א מעדברי הגר"י גיקטליה זצ"ל בהגדה של פסח[ 

)וישא העם את בצקו טרם יחמץ, ברש"י( ]יב, לד[    ]לא החמיצו בגלל מהירות הדרך, או מחמת המצוה[המצות שאפו בצאתם ממצרים  

 נועם אליעזר, תשע"ח 

)משארותם צרורות בשמלותם על    ]שיירי מצוה, האכלת מצה לגוי, האכלת פרוסה הבציעה לבעל חיים[  עשיית המצוות מתוך חביבות  

 מחמדי התורה, תשע"ו    ו"נשיח בחוקיך, תשע ]יב, לד[ שכמם( 

המצות?   את  או  התפילין  את  בידיו  יאחז  לחמיו,  פסח  בערב  מצוות[  נוסע  שתי  בפני  כשיש  מצווה,  צרורות  ]חיבוב  )משארותם 

 פניני חשוקי חמד, תש"פ   ]יב, לד[ בשמלותם על שכמם( 

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

]יב,  )משארותם צרורות בשמלותם על שכמם(    חיבוב בחטיפת מצוה, חיבוב בגופו לעושי מצוה, חיבוב שיירי מצוה, כבוד המצוה בגופו[

 עומקא דפרשה, תשע"ח   לד[ 

ומרור מצה  עצם[   שיירי  שבירת  איסור  מוקצה,  עצמות,  נותר,  הפסח,  קרבן  של  ולא  והמרור  המצה  של  היו  שהשיריים    ]מנין 

 ( מדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    )משארותם, ברש"י( ]יב, לד[

 ]פת הנאפית החמה, לענין חלה, לענין אפיה בשבת, שבח עצים בפת, דין "מן" עליה, מזון רוחני[ כיצד נאפתה מצת מצרים ומדוע?  

 נועם אליעזר, תשע"ח    שיעורי חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"חהבצק אשר הוציאו ממצרים( ]יב, לט[ )ויאפו את 

 

 מצוות אכילת מצה בפסח דורות 

 

 נועם אליעזר, תשע"ח )ושמרתם את המצות( ]יב, יז[  ]מצה שמורה, לישה קצירה או טחינה[דין שימור במצה 

לשון "שמור" הוא לא תעשה, ולתת לכל העשה של שבת ופסח, ]  ?תורה בשבת ובפסח פעמים רבות לשון שמירהמדוע כתבה ה

ישמור להם ה' את ליל  ,שים, וכן כדי שאם ישמרו את הפסח ]והשבת[קידוש וקרבן פסח ומצות, דין לא תעשה, כדי לחייב בו את ה

בינת החכמה  ]יב, יז[   )ושמרתם את המצות(  ה[ת השמיריהם שווים בבחיקרא פסח שבת, כי שגד מדה. ולכן השימורים לגאלם, מדה כ

 על משך החכמה, תשפ"ב 

     פסח )עמ' רעח( -בנתיבות ההלכה ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[ ]שפטור מברכה, אך איסורא איכא, האם מצוה קיים[ אכל מצה בטפל 

     מעדני אשר, תשע"ג]ברכת המצוות בעמידה[ מדוע יושבים בברכת אכילת מצה? 

]עורך הסדר והמסובין, אם אוכלים מהמצה שבקערה שני כזיתים אך אם  אכילת שני כזיתים מצה אחר ברכת על אכילת מצה  

 שלמים מציון, תשע"ח אוכלים מצה ממקום אחר די בכזית אחד[

 גניחובסקי, תשע"ז   אהגר" האם יצא ידי חובה?  ]פירות גינוסר[אכל מצה כשהיא טפילה לפרי חשוב 

 ( עדירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'  ]טעמים רבים ורמזים[מדוע המצות עגולות? 
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]אכילת מצה כשהיא סכנה לו, אינה מצוה כלל או מצוה הבאה בעבירה, אם עברה הסכנה באמצע הלילה, חולה  אכילת מצה לחולה  

האם   שיכול לאכול מצה שרויה או מפוררת, יכול לאכול רק כזית יאכלנה כאפיקומן, שיעור כזית מצה לחולה, אינו יכול לאכול כזית

   שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"חיאכל פחות מכזית, לא אכל מצה כלל כיצד יקיים כוס שלישי של ברכת המזון[ 

תורה והוראה,    כורך, למרור, לאפיקומן רביעית לארבע כוסות, וחישובם, לבריא ולחולה[]כזית למצה לשיעורי אכילה בליל הסדר  

 תשע"ה 

יאכלנה אימתי  מהודרת  מצה  כזית  מרבו  מצה  אפיקומן?  קיבל  באכילת  או  ראשון  בכזית  הוא  מצה  מצוות  עיקר  דעת  ]האם   ,

קידוש   התפילה,  קודם  שמע  קריאת  התפילה,  קודם  מוקדמת  שמע  קריאת  לקרוא  האם  רבות,  פעמים  מצווה  לקיים  שניתן  הנצי"ב 

דאורייתא בלא חיובי    בתפילת ערבית בשבת קודם קידוש על הכוס בבית, הבעל או האשה, מסתמא בעל אינו מכווין לצאת את חיוב

כעת דרבנן  ואת המצוה  יותר  דאורייתא מאוחר  לצאת את המצוה  לתכנן  יכול אדם  דין מתנה, האם  בית  לב  או  דעת   [ דרבנן, אומדן 

 ישיבת ברכת יצחק, תשפ"ב   - שיעורי ליל שישי

 עולמות, תיג  ]אין כזית לכולם, יחלקו לכל אחד פחות מכזית, או יעדיפו את הכהן, בעה"ב גורל, חייך קודמין[חצי שיעור במצה 

 עולמות, רמח  ]גניבת חפצי מצוה מהודרים[גזל מצה מהודרת והחזיר מצה כשרה 

 מאור השבת, תשע"ד   שיעור כדי אכילת פרס במצות

 (מפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   ]ביטול מלאכת שמים[שבר שיניו של חברו, ומנעו מאכילת מצה, האם יכול לתובעו על כך? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג האם ניתן לכתחילה לפורר את המצה, להקל באכילתה?  

 וישמע משה, תשע"ה דם ההגדה?  האם מותר לתת לקטן לאכול מצה בליל הסדר קו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    הגר"א עוזר, תשע"ה]עשה דוחה לא תעשה[ מצת טבל 

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' לח( יז תירוצים   ]עשה דאכילת מצות ידחה איסור טבל[מצת מצוה מקמח טבל 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף   ]לכתחילה, ואם שכח עד ליל הסדר[בדיני הפרשת חלה  

   רובין, קהילת בני תורה הר נוף הרב יצחק    נר יששכר, תשע"דהאם צריך להקנות את המצות לאורח, כדי שיצא ידי חובה?  

לקיבוץ המשותף  האוכל  בחדר  האוכל  קיבוץ  מצה?  ,חבר  אכילת  חובת  ידי  יצא  החמץ    האם  על  הקיבוץ  חבר  של  ]"בעלותו" 

   רץ כצבי, תשע"חהמשותף, בעבר ובהווה, האם דינו כחברה[ 

ח מל בעיו"ט וטבל ביו"ט אחר אכילת מצה כשיאכל מצה גר שנתגייר בערב פס]עבד כנעני שאכל מצה בליל הסדר ואח"כ נשתחרר  

 האיחוד בחידוד, תשע"ג  [שוב יחזור ויברך והעבד ספק אם יברך

עומקא דפרשה,  ]הפרשת חלה מעיסת המצות, קטן באפיית מצה, שימור המצה, דין לחם עוני במצה, אפיית מצות בעצמו[  אפיית מצה  

   תש"פ

]חיוב שכר פועל בכסף או בשוה כסף, תשלום מהמוצר אותו  וחזר בו ודורש כסף    פועל במאפיית מצות סיכם לקבל מצות בשכרו,

 מכתלי בית הדין, תשע"ח  יצר העובד, חזרה מסיכום[

א אחרים ידי חובה, אכילת י]שכח יעלה ויבוא בליל הסדר, נשים ביעלה ויבוא, חזר לאכול כדי להוצ  אכילת מצה בסעודת ליל הסדר

מצה לעומת אכילה לברכת המזון, כילה במעיו בלבד, בליעת הכזית כאחד, חיוב מעשה אכילה במצה, אכילת מצה בסעודת ליל הסדר, 

יה לפטור כל יין, קביעות סעודה במצה הבאה בכסנין, לחם משנה בליל  סדר נוסף להוציא אחרים, שכח לאכול אפיקומן, לכוין בכוס שנ

 פסח )עמ' תצה(   -בנתיבות ההלכה    ]הגר"י וסלי שליט"א[ הסדר, אכילת מצה בזמן תוספת יום טוב[

 ( פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' סה   יכול לקיים מצות אכילת מצה או לפדות את בנו?
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 )עמ' נד)ג " תשע  ,עיון הפרשה  'לכם' במצת מצוה ואורח אצל בעל הבית

 (עמ' נד)ב " תשע  ,עיון הפרשה  חריכת קצוות מצה בערב יו"ט או ביו"ט להחשיבה כשלמה

שתיים, והאם דעת רש"י כדעת ר"י טוב עלם בעל הפיוט?,   ]הנהוג שלוש, ולשיטת הרמב"ם והגר"א  לחן?וכמה מצות מניחים על הש

שיעורי הגר"ח  וכנגדן על המשקוף ושתי המזוזות[    -ארבע לרש"י ושלוש לדעת הפיוט    -מחלוקת נוספת במנין המזבחות שבנה אברהם  

 תשע"ח  פיינשטיין שליט"א,

על שום מה זו  קודם    מצה  עוד  נאמר  תאכלו"  מצות  ימים  "שבעת  של  הציווי  להחמיץ'.  אבותינו  של  בצקם  הספיק  שלא  שום  ]על 

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' פב, ועמ' פד( ט תרוצים   ליציאת מצרים, שאז הטעם הנ"ל עוד לא היה בעולם[ 

  ]היאך הותר לאפות לחמי חמץ עם לחמי מצה בקרבן תודה, והרי ריח המצה בולע את ריח החמץ, ואז אינה מצה גמורה[   גדר "מצה"
 מד  'ט עמ" תשס  ,עיון הפרשה

 ט עמ' מב"תשס , עיון הפרשה טיבול המצה במלח בליל הסדר

שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו הגדה', והרי חלק מההלל נאמר אחרי שסיימו לאכול את   -]שעונין עליו דברים הרבה   לחם עוני

 ח עמ' קסא )לב תירוצים(" תשע  , עיון הפרשה המצה וברכו ברכת המזון[

 אורות הגבעה, תשע"ז מצה עשירה בפסח  

פרס אכילת  בכדי  מצה  כזית  לאכול  הפסח  בימי  השנה ]  להקפיד  במשך  פת  מאכילת  בשונה   המזון,  ברכת  לברך  שיוכל  בכדי 

 שלמים מציון, תשע"ח    שמחמת רכותה נאכלת מהר[

כל מי שמקפיד לא לאכל ממצות חברו אינו מצטרף, שנים אוכלים מצות יד ואחד  ]צירוף זימון כאשר כל אחד אוכל ממצה שלו  

 שלמים מציון, תשע"ח   לאכל רק ממצותיהם וכולם מסכימים לשל יד יכול אחד מהשנים לזמן[ מכונה, אם אינם מקפידים

נוהג לאכול מצת מכו]חם משנה במצה  ל נה, אך רק מצד החומרא, כשם שהחזו"א התיר לצרף מצת מכונה ללחם משנה למי שלא 

כאן ניתן    -בערב פסח שחל בשבת לצרף מצת פסח ללחם משנה לסעודת היום, מצת יד שנשברה במקצת, כמו בכיכר לחבר ע"י קיסם  

 שלמים מציון, תשע"ח  לשרוף בקצה[

]משגיח מאפיית מצות שתפקידו לומר כל הזמן לאופים "לשם מצת מצוה", והלך לביתו קשר ציצית על טליתו "לשם מצת מצוה"  

 הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ח  וקשר ציצית ומחמת הרגלו אמר לשון זה בטעות, האם מתייחסים לדיבורו או למחשבתו[

   (כאאספקלריא, תש"פ )עמ'    ]השוואה בין מצה בליל פסח ובין לחמי תודה[ שלשת המצות כנגד שלשת מיני מצה בתודה

   מעדני אשר, תש"פל ביצים בליל הסדר וטעם המנהג לאכ

גבוה, בכל מושבותיכם או רק בירושלים, אכילת חלה של מצת מעשרי שני וחמשת  'בר מצות'   ]מצה של מעשר שני, ממונו או ממון 

המוציא, עליה:  בתוך    הברכות  לביכורים  שהובאו  מחיטים  מצה  אכילת  שהחיינו.   חלה,  אכילת  שני,  מעשר  אכילת  מצה,  אכילת 

 אז נדברו, תשפ"א    הסעודה, ואמירת פרשת ביכורים והגדה עליהם, מהרה יבנה בית המקדש[

 

 ": מכונה"מצת 

 

   ]המופעלת באופן מכני, באופן חשמלי, שמירה, לשמה, מלאכה בקרקע בשמיטה באמצעות מכונה, מכונה ידנית למצות[ מצת מכונה  

 מנחת אשר, תשע"ח 
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מכונה  במצת  ע"י  גלגל  -  במוכני  וחט]הש  "לשמה"  בין  מים  המופעל  החילוק   ששחיטתו,  שני  חולכ,  כשרה  ששחיטתו  ראשון  חוכ, 

  אמר  כאילו  נחשב   המכונה  הפעלת  עתב  לשמה"אם ע"י אמירת "ה,  שני  חוכ או    ראשון  חונחשבת כ  במכונהית  נעשה  הפעול  האם,  פסולה

על  "כל  ,"לשמה  "סתמא ,  המכונה  פעולת  זמן  כל  משךב  לשמה""   אפיית   האם  הפוסקים  מחלוקת  ,"עושה  הוא  ראשונה  דעת  העושה 

        עולמות, קנח  ["לשמה"אפיה  נחשבת מכונה מצות

ידנית, לשמה באוטומציה מלאה,   "לשמה" במצת מכונה  והמתירים, לשמה, לשמה המכונה  נימוקי האוסרים  ]סקירה היסטורית, 

 ק הפשט, תשע"ח עומ  חבורות מהודרות, ארבעת המנהגים הקיימים, האם לשיטת הגר"א, יש לאכל מצת "לשמה" בכל ימי הפסח[

 עין יצחק, תשע"ח ]לשמה במצות מכונה, דעת המקילים, מצוה מן המובחר, שיעור כזית בנפח או במשקל[  מצות מכונה בליל הסדר 

 ( כהקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'  - מסביב לשולחן ]לשמה בגט, בקרבן, לשם יחוד, מצוות צריכות כוונה, בצדקה, ביבום[לשמה במצוות 

דין לשמה ,  לשמה במצת גוי,  נת ישראל מועילה על עבודת גויואם כו, הלשמה בגוי וישראל עומד על גביו]    לשמה בגוי ועבודת מכונה

דבר שהוא הלכה למשה  , לשמה בכל  תפילין  רצועותלשמה ב,  לשמה בעשיית בתי תפילין,  עיבוד עורות ע"י מכונה,  במצות עבודת מכונה

ירחון האוצר )סא(,    ]הרב בנימין יצחק הלוי שליט"א[   [טווית חוטי ציצית ע"י גוי ועבודת מכונהה,  "י מכונ, עשיית בתי תפילין עמסיני

 ( קדתשפ"ב )עמ' 

 

 : אכילת מצה כל שבעה ]דעת הגר"א ועוד[ 

 

מצוות  ]כשאוכל מצה עם דג או מאכל אחר, האם מבטל טעם המצה, ומפסדי את המצות אכילת מצה בשבעת ימי הפסח?  

   )לדירחון האוצר )ב(, תשע"ז )עמ'  המבטלות זו את זו, בליל הסדר, למצה ולאפיקומן, ובשאר ימי החג[ 

   פסח )עמ' רסד( -בנתיבות ההלכה    נר יששכר, תשע"גאכילת מצה בשבעת ימי הפסח, האם יש בה מצוה? 

 פסח )עמ' רפו(   -בנתיבות ההלכה אכילת מצה לשיטת הגר"א בזמן תוספת יום טוב 

 עומק הפשט, תשע"ח   []מצת יד או מצת מכונה ?האם לשיטת הגר"א, יש לאכול מצת "לשמה" בכל ימי הפסח

    (יזאספקלריא, תש"פ )עמ'    שימור המצה כל שבעה

 

 : מצה "שרויה"

 

ומנהגיה  לאכול    מצה שרויה  לא  נהגו  החסידים  'שרויה' ]בקהילות  מים    -  מצה  עליה  שנפלו  או  אותה  והשרו  צורכה  כל  שנאפתה 

, ומה דין כאשר נותן את המצה לפיו  עצם השריהטעם המתירים, האוסרים באכילה או גם את  ,  על פי ההלכהזו    טעם חומראבפסח,  

קיום , על מצה חמאה וגבינהמריחת , בביציםאו  מטוגנת בשמן ]מצה במי פירות  'שרויה'  , חליטה ברותחיםאכילת 'שרויה' לאחר , מיד

ל 'שרויה' האם  נשאה לבעל האוכל  אשה ש,  זה  להפסיק מנהגהתרת נדרים    אם צריך, ה[בטיבול המצהמצות "כורך"   כוף אותה  יכול 

 אך מקילים   הנוהגים בחומרת 'שרויה',  , שקשה להם לאכול מצה רגילהלקטנים, חולים וזקניםמצה 'שרויה'  ,  לבטל מנהג בית אביה

חומרא , הה' בפסחשנשתמשו בהם לאכילת 'שרויכלים  ,  אחרון של פסח[לקראת  בשביעי של פסח    כופתאותהכנת  ]באחרון של פסח.  

 עולמות, קלז ]יב, ח[    [הנהגות צדיקים שהפליגו בחומרת שרויה, לאחר הפסחלא לאכול 'שרויה' גם ש

  ירחון האוצר )ב(, תשע"ז )עמ' ה( ]למשתמשים במצות מכונה[ "שרויה" לא רק לחסידים

 פסח )עמ' תיט(   -בנתיבות ההלכה התרת נדרים למי שנהג לא לאכול "שרויה" 
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 (טו, ב )עמ' ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב   "ויהשר"מריחת חמאה או גבינה על מצה למחמירים ב

 עב()עמ'   ה, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב    בחלב "שרויה"מצה 

 פסח )עמ' שמד( -בנתיבות ההלכה   ]הגר"נ אברג'ל שליט"א[  השימוש בכלי "שרויה" בפסח

   ( פבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   שרויה"? "מצהלאכול עקרו את שיניו בשואה, האם יכול 

 

 איסור מלאכה והיתר "אוכל נפש" ביום טוב   נושא בפרשה:

 

בינת החכמה על משך  ]יב, טז[     )אך אשר יאכל לכל נפש(   ]בישול ביום למען מאכל אדם ולא מאכל בהמה["אוכל נפש" ביום טוב  

 חכמה, תשע"ח 

 מעדני אשר, תשע"ח  ]יב, טז[ )אך אשר יאכל לכל נפש(מדוע היתר "אוכל נפש" למלאכה ביום טוב, נאמר רק בשביעי של פסח? 

 נועם אליעזר, תשע"ח מלאכה לא יעשה בהם, ברש"י( ]יב, טז[  )כל איסור אמירה לגוי ביום טוב ובשבת 

 נועם אליעזר, תשפ"ב איסור עשיית מלאכה בשבת וביום טוב ע"י אחרים  

 נועם אליעזר, תשפ"ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך חבירו כשלעצמו אינו יכול לעשותה

 מעדני אשר, תשע"ב   ]היתר אוכל נפש ביו"ט[הדלקת נרות בברית מילה ביו"ט 

מהרי שלוש סאים , עבור האורחים שנדמו לו כגוים,  ]שחיטה, לישה, לישה בשינויכיצד עשה אברהם מלאכה ביום טוב עבור גוי?  

 (65אספקלריא, תשע"ח )עמ'   [גות, ברש"יקמח סולת לושי ועשי עו

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]מלאכה ביום טוב לספק מצוה, מילה שלא בזמנה[ ק תקיעות לטלטל שופר לספ

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

בור נוכרי ביום הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה, מדוע אין להתיר לבשל ע  -בשבילו, ריבוי בישול ואפיה ביום טוב לצורך יום חול  

בבית  המצויים  זרים  עובדים  בשבילו,  ירבה  שמא  חוששים  ולא  להאכילו  מותר  הוזמן  שלא  נוכרי  לצורך,  שהותרה  "מתוך  מדין  טוב 

בסעודות החג, הזמנת מחללי שבת לסעודת החג, הזמנתם לצורך קירוב ליהדות, בעלי בית מלון או מסעדה המארחים נכרים ומחללי  

בזמנינו נחשב 'תינוק שנשבה, גדר חילול שבת בפרהסיא למעשה, הזמנת הורים או בנים מחללי שבת, אורח הבא  שבת, האם מחלל שבת 

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ט האם יש איסור הבערה ביום טוב? 

]האם לא מבשל את הדם שלא לצורך יו"ט, מתוך שהותרה, מכשירי אוכל נפש, האם בשחיטה ביום כיסוי הדם ביום טוב באפר חם  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  טוב אין איסור צובע בית השחיטה בדם[

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט   ]מלאכת אוכל נפש[האם מותר לפתוח בקבוקים ושימורים ביו"ט? 

]לצורך מצוה לצורך טיול, מפתחות,  המוציא עגלת תינוק ביום טוב, האם חייב להוציא ממנה חפצים שאינם צורך אוכל נפש?  

 מעתא עמיקתא, תשע"ט ש דברי ערך[

והוא מתחזק והולך    מיחוש בעלמא ]שחיקת סמנים, מתוך שהותרה לצורך, אוכל השווה לכל נפש, מי שיש לו  רפואה ועישון ביום טוב  

ולא הזכירו כלל את דיני הרפואה גזירה משום שחיקת סממנים, , ואפילו על ידי אינו יהודי, אסור לעשות לו שום רפואה בשבתכבריא, 

שביום  -בחול המועד וצ"ע האם יש לחלק בין דין רפואה בשבת לרפואה ביום טוב, דיוק המג"א מדברי השו"ע שהתיר רפואה  ביום טוב
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ים', וצ"ע מדוע יש לגזור משום שחיקת סממנים ביום טוב, והרי אסור לשתות דבר שהוא משום רפואה 'גזירה משום שחיקת סממנטוב  

טחינה אסורה ביום טוב מדרבנן, ואם כן זוהי 'גזירה לגזירה', עוד יש לדון להתיר רפואה ביום טוב מדין דיכת תבלינים המותרת ביו"ט,  

ולפי זה גם אם שחיקת   ]יום טוב[, הותרה נמי שלא לצורך'  'אוכל נפש' שמותר  'מתוך שהותרה הבערה לצורך  סממנים אינה נחשבת 

נפש    -ביו"ט   רק   -הרי יש לומר 'מתוך' שהותרה שחיקת תבלין לצורך, הותרה גם שלא לצורך, היתר מלאכה ביום טוב לצורך אוכל 

השב נפש' ו 'אוכל  בכל  הש    וה  'אוכל  נחשב  רפואה  האם  לדון  נפש',  וויש  בכל  טוב  וה  ביום  עישון  בדין  הפוסקים  נחשב  האם    -דברי 

וה בכל נפש', ומה הדין בזמנינו שמוסכם כי העישון מזיק לבריאות, 'גזירה משום שחיקת סממנים' כיום שמרבית הרפואות  ול'אוכל הש

 עולמות, נ מוכנות בבית המרקחת, שקונים בבתי המרקחת, ולא מכינים ע"י שחיקת סממנים[ 

 מחמדי התורה, תשע"ו     מחמדי התורה, תשע"ב ]ביאור דברי הרמב"ן[מלאכת אוכל נפש בשבת 

בשבת   בישול  ממיחם איסור  פינה  ראשון,  כלי  ערוי  שנצטננו,  מים  מבשל,  ספק  בשוגג,  יחתה  ושמא  בישול  איסור  נפש,  אוכל  ]גם 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ט וסאי, קצת יותר מבן דרוסאי[רבן דלמיחם, בישול כשיעור 

 נועם אליעזר, תשפ"ג    ה בשבת עבור ישראלאיסור אמירה לגוי לעשות מלאכ

 נועם אליעזר, תשפ"ג   גוי שעשה מאליו מלאכת ישראל אדעתיה דישראל

לצורך, אמירה לעכו"ם ביום טוב,  גדרי איסור מלאכה ביום טוב, המלאכות שהותרו, מתוך שהותרה  ]מלאכה ואוכל נפש ביום טוב  

מלאכת אוכל נפש ביום טוב בדבר האסור לאכילה מדרבנן, בישול לנוכרי ומומר ביום טוב, שימוש במגב כפול, הכנה מיום טוב לחול,  

    מסביב לשלחן, תש"פ[ השריית עדשות מגע בתמיסה, מצוות שמחה ביום טוב ובחול המועד

  מנחת אשר, תשפ"א ]מנהג או תקנה, ברכת וציונו, בני חו"ל הדרים בישראל מקצת השנה, תושבות[יום טוב שני של גלויות 

 

 נושא בפרשה: פדיון הבן 

 

 המצווה: 

 

)קדש לי כל    [, קדושת בכור אחר שנפדה]שהחיינו בפדיון הבן?  הפקעת הקדושה מהבכור או הוספת קדושה  -מצות פדיון הבן  

 ( להאספקלריא, תש"פ )עמ'  בכור( ]יג, ב[

 ילי פנחס, תשע"ו שבשרו של עשו נלחם עם כל בכור שניצל בזכות הפדיון  

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'    -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר    ]האם מועילה שליחות בפדיון הבן[שתי הגזירות במכת בכורות  

 (עא

 צבא הלוי, תשפ"ב    הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א  קדושת בכור מאב ובכור מאם

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

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

 נועם אליעזר, תשע"ח ]יג, טו[  )וכל בכור בני אפדה(  ]פדיון הבן קדושת הגוף, האם מועילה פדיה[פדיון בכור ישראל במצרים 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' נג( ]האם היתה מרים גדולה ממנו[ האם אהרן היה בכור? 
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 :כללי 

 

 ( ט גם אני אודך, תשפ"ג )עמ']רבי אליעזר קרביץ שליט"א[ הגר"ח קניבסקי זצ"ל  -שו"ת בעניני פדיון הבן 

 ( טו גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רי"א סקוצילס שליט''אה] הגר"א נבנצל שליט"א  - תשובות בדיני פדיון הבן

 ( סו גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי חיים שלום הלוי סגל שליט"א] ]מעלת הסעודה[ ענינים שונים במצות פדיון הבן

 עשר עטרות, תש"פ נאמנות מיילדת על זיהוי התינוק לגבי פדיון הבן 

 ( ע גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי איתמר חיים הכהן שליט"א]אמירת תיקון חצות למשתתפים בפדיון הבן 

 (קכג גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי מתתיהו גבאי שליט"א] ?שמיטת כספים משמטת חוב פדיון הבןהאם 

 ( קכז גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [ רבי אלחנן פרינץ שליט"א]אמירת תחנון כשיש פדיון הבן 

 (קעה גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א] ?דרשה לפדיון הבן 

גם אני אודך, תשפ"ג    [רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א]  ?איך מברכין על מצות פדיון הבן, אולי הכהן לא ירצה לקבל הכסף

 (קע )עמ'

 (קפג  גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' - גליון פלאי התורה  עניני פדיון הבן

 מכתלי בית הדין, תשע"ט ]פדיון הבן, מצוה הבאה בעברה, הלוקח מן הגזלן[ ות גזולים פדה את בנו במע

]ביטול מצוה כדי למנוע קטטה, הצנועים מושכים את ידיהם, כשיש מריבה מי יהיה האם מותר לעבור איסור כדי למנוע מחלוקת?  

בור לפרוש או לחטוף את המצוה, כשהמצוה תתבטל לגמרי, מקום שמירה על חומת הדת, ביטול מצוה מפני שלום בית, לע-שליח ציבור

יודע שהבן אינו בכור לאימו   על איסור מפני השלום, המחזיק במחלוקת עובר בלאו, לשנות מפני השלום, פדיון הבן בברכה כשהכהן 

על הציבור[   גלית ספר תורה, במצוה המוטלת על היחיד ובמצוה המוטלת  יודע, לא לריב כדי לקיים מצוות מצה לולב או  והאב אינו 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א 

]מחילת הכהן בפדיון הבן, מחילת כהן פרטי או ממון השבט, טעות בפדיון הבן נולדו תאומים ופדו את התאום הלא נכון,  פדיון הבן  

ברכת שהחיינו על פדיון הבן, פדיון הבן של יצחק אבינו, חובת האב וחובת הבן בפדיון, דין ממון או מעשה פדיון, מעשה הכהן בפדיון, 

הבן ע"י שליח, פדיון הבן במתנה על מנת להחזיר, כהן שפדה את הבן ונמצא חלל, כהן גדול שנמצא בן  אמירת 'במאי בעית טפי', פדיון  

גרושה וחלוצה האם הוא כ'מת הכהן הגדול' לגבי יציאת הורג מעיר מקלט, קישוט התינוק הנפדה בתכשיטי נשים, ספיה לקטן באיסור  

ין הבן, ברכת שהחיינו בפדיון הבן, פדיון בן שנפטר, חלוקת חמשה סלעים  ים לסעודה קודם פדיון הבן, סעודת פדדלא ילבש, נטילת י

 עומקא דפרשה, תשפ"אלכמה כהנים, פדיון לוי בזמננו, כהן המוכר מטבעות לאב הפודה את בנו קדושת בכור אחר פדיונו[ 

 ( רמדמנורה בדרום )כ(, תשפ"א )עמ'   שליט"א[  ]הרב ברוך הכהן קרייסמן ן הב ןשורשי מצות פדיו

]במכת בכורות במצרים מתו גם בכור מאב וגם בכור מאם, בכור מאם הוא 'ודאי' מול 'חזקת רוב'  פדיון בכור מאם ולא בכור מאב  

ע"י שליח,  או  ע"י הקב"ה  היתה  בכורי מצרים  הריגת  עולה, האם  אשה  ישראל כאם, התשכח  לבני  מתייחס  בכור מאב, הקב"ה    של 

 עשר עטרות, תשפ"א  אבחנה בין בכור מאם לבכור מאב, וישלח מלאך ויוציאנו, האם היתה גאולת מצרים ע"י שליח[

 -]סעודת פדיון הבן או סעודת סיום נדחית, יום פדיון הבן האם נחשב כיום טוב לכהן הפודה ולאמו של הבן  שאלות בענין פדיון הבן  

 צבא הלוי, תשפ"ב   [תשעה באב שחל בשב ונדחה, פדיון הבן שלא בזמנו, פדיון הבן בריקוד, שמיטת כספים בפדיון הבן

]חזרה תוך כדי דיבור מקבלת מעות פדיון הבן, ברכה על פדיון הבן אחר קיום  ברכה לאחר נתינת חמשה סלעים לכהן בפדיון הבן  

ין, ברכה על מצוות התלויות באחרים כיבוד אב ואם וצדקה, נתינת פדין הבן לכהן בעל כורחו של  המצוה, ברכת אירוסין אחר הקידוש

 מעדני כהן, תשפ"א דמוכח שלא כיון להפסיד את הברכה[  כהן, אומדנא
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]מצוות פדיון מקדושתו שנולד בה, או חוב ממוני לכהן כמו כל מתנות כהונה, ראיות מסוגיות רבות: בספק פדיון הבן האם    פדיון הבן

ונולד בן חלל ההאם צר גרושה  יום, כהן שנשא  נותן מעות לכהן תוך שלושים  יך להפריש  המע"ה או ספק איסור דאורייתא לחומרא, 

מעות לפדיונו, הפריש מעות לפדיון הבן ואבדו, הפרשת פדיון הבן ע"י שליח, חייב לפדות עצמו ובנו מי יפדה קודם, הניח מעות לפני  

עשרה כהנים והלך, פדיון הבן בעל כרחו של הכהן, פדיון הבן ליתום ע"י בי"ד מדין זכין, פדיון הבן בעבדים שטרות וקרקעות, מי קובע  

  -  שליט"א  שרייבר  הגרי"ב  -שיעורי בינה    י חמשת הסלעים. המצווה היא ההפרשה או הנתינה, הגדרת המצוה ברמב"ם ורשב"א[את שוו

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כא( 

 גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  הגר"א ]מתנות כהונה, מתנה על מנת להחזיר[פדיון הבן בעל כורחו של הכהן 

 תורת המעדנים, תשע"ח ]כוהני חזקה[פדיון הבן בזמן הזה בברכה 

רק פטר חמור, הוספת חומש ]בשה פחות משוה פרוטה, כשאשתו כהנת, נתינה בפדיון פטר חמור, בן פקועה, מדוע  פדיון פטר חמור  

 , תשע"ט מסביב לשולחן  בפדיון פטר חמור והקדש[

בגדר דין המע"ה אם הוי דין הכרעה על  ,  לברך על ספק פדיון הבן כשיש רוב לחיובא ]  ברכה על פדיון הבן כשיש רוב שהוא בכור  

לברך על טלית ,  נולד לו בכור והוא במקום רחוק ואינו יודע אם הוא חי האם יכול לפדותו בברכה,  הספק כחזקה דמעיקרא באיסורים

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' לו(  - פניני הלכה  [שאולה להדעות דנשים מברכות על מ"ע שהז"ג

 ה "אורות הגבעה, תשעטו[  -]יג, יד   ? מדוע פדיון הבן תלוי בפטר רחם ולא בבכור מאב

]חייב לספר לו את סיפור יציאת מצרים גם  אב המשתתף עם בנו בפדיון הבן או פדיון בכור בהמה ונשאל ע"י בנו לסיבת המצוה  

   נר לשלחן השבת, תש"פ שלא בזמן הפסח[  

 מכתלי בית הדין, תשע"ט  ]פדיון הבן, מצוה הבאה בעברה, הלוקח מן הגזלן[פדה את בנו במעות גזולים 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נב( '? ברוב עם'פדיון הבן במקום שיש הרבה ילדים האם נחשב 

 כאיל תערוג, תשע"ה פדיון הבן בשטר חוב   

 

 ספיקות במצווה 

 

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' קמח( ]מאמר תגובה[? בת כהן שנישאת לחלל ונולד בן בכור, האם חייבים בפדיון הבן

]מצוה עוברת, מול מצוה שאינה עוברת, כשאין חשש שלא יפדה אח"כ, מצוות פדיון בכור או עלייה לרגל בזמן הבית, מה קודם?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה )כי לי כל בכור( ]ג, יג[   ע לא ימכור קרקע, מדוע אי אפשר לקיים שניהם[ מדו

 מה טובו אהליך יעקב )עמ' רב( - קובץ תורני   ?אם בנה חייב בפדיון הבן כהן חלל שנשא כהנת 

 אלין ודורשין, תשפ"ג שו  אינה יודעת אם אביה ישראל, כשהאב נמלטכשהאם  –פדיון בן לספק יהודי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז בכור שלא פדאו אביו, וכעת הוא גדול, האם המצוה על האב או על הבן? 

 קובץ גיליונות, תשע"ט  - הגר"א גניחובסקיפדה בנו ושכח לברך, האם יחזור תוך כדי דיבור מהפדיון כדי שיוכל לפדות בברכה?   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]והכהן סבר שהם שלו ונתן לישראל אחר לפדות בהם[ פדיון הבן שניתן לכהן בטעות ע"י אב שהוא לוי 

]מצוה עוברת, מול מצוה שאינה עוברת, כשאין פדיון בכור או עלייה לרגל בזמן הבית, מה יקיים?   בזמן הבית כשבפניו מצוות  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   חשש שלא  יפדה אח"כ, מדוע לא ימכור קרקע, מדוע אי אפשר לקיים שניהם[
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]המוציא מחבירו עליו הראיה, ספק בכור, המוציא מחברו עליו, ספק אם הֵאם בת כהן או בת לוי,   מצוות פדיון הבכור בספק בכור

האם    ספק האם הוא פטר רחם, ספק מתנות כהונה  מול ספק מתנות עניים, 'אין הולכים בממון אחר הרוב' כשיש נפקות לענין איסור,

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    עולמות, ה  פודים ספק בכור בזמנו מספק בלא ברכה, או ימתין עד שיברר יחוסו[ 

]מצוה עוברת, מול מצוה שאינה עוברת, כשאין חשש שלא  יפדה אח"כ, מצוות פדיון בכור או עלייה לרגל בזמן הבית, מה קודם?   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   ימכור קרקע, מדוע אי אפשר לקיים שניהם[מדוע לא 

לפדות אפילו ילד שנהרג טרם מלאו לו  ידי שליח? האם חובה  -]האם ניתן לקיים את מצוות פדיון הבן עלתשלום או פדיון    -פדיון הבן  

 תורה והוראה, תשע"ט שלושים יום? למה מברכים על מצוות פדיון הבן? וכיצד שאלות אלו קשורות למהותה של המצווה[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קיז(  ?או פדיון הבן מה קודם תפילת מנחה 

אינה בת כהן, כשם  ]האם להדר לפדותו בלא ברכה שמא האם  הזמין אולם גדול לעריכת מצות פדיון הבן ונתברר שהאם לויה  

פניני חשוקי חמד, תשע"ח     שמהדרים לפדות מכמה כוהנים שמא אין הפודה כהן, פדיון מספק, פדיון מספק כשאין חשש לכבוד הבריות[

 )עמ' טו(

 

 ים מיוחדים מקר

 

דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל להבדיל בין ]  ברכת פדיון הבן כשהאשה יודעת בנה אינו פטר רחם, ובעלה אינו יודע  -כבוד הבריות  

, חתן בר מצוה שדילג  לפדות תינוק אחר בעולם שלא נפדה מדין 'זכין'  גניחובסקי זצ"ל שהכהן יכוין  מחיקת השם בסוטה, עצת הגר"א

 שליט"א, תשפ"ב  זנגר  שיעורי הגרי"ט [תיבה בקריאתו

]ג, מט)ויקח מפדיון הבן באדם בעל שני ראשים     , תשע"ופניני מנחת חינוך      הגר"א גניחובסקי, תשע"גנ[    -שה את כסף הפדיום( 

 תורה והוראה, תשפ"א    ישיבת ברכת יצחק, תשפ"א  -שיעורי ליל שישי 

 ( סג גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"א ] ?אם פודין הבכורהנולד על ידי מלקחיים או וואקום 

]ברירה, הכשלת  פדה בנו שנולד בלידת מלקחיים ]ספק חיוב פדיון[ ואמר שפודה גם את הקרוב ביותר אליו שעדיין לא נפדה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ברכה לבטלה[ 

]תינוק שנולד עם מום שהלכתית הוא "טריפה" אך ניתן לרפא ע"י ניתוח חייב בפדיון הבן, בעל תשובה שאינו שאלות בדיני פדיון הבן  

ולוים, או שאינו חייב דאין הולכין ונולד לו בן בכור האם חייב לפדותו דרובם ישראלים ולא כהנים  בממון אחר    יודע יחוס משפחתו 

]יג, טו[  הרוב, רוב מעליא, האם יכול הכהן לחייב האב לפדותו מדין לצאת ידי שמים, לפדותו בלא ברכה[ פניני    )וכל בכור בני אפדה( 

 אי"ש, תשע"ח 

 (עו  גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'  '[ארחותיך למדני]מח"ס ' אשה יש שני רחמים כשלפדיון הבן 

 ( פ גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי נפתלי ישראל גראס שליט"א]מים אשה יש שני רחכשלפדיון הבן 

 (פח  גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא שליט"א]אשה יש שני רחמים כשלפדיון הבן 

 (צ גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'   [רבי משה יוחאי רז שליט"א]אשה יש שני רחמים כשלפדיון הבן 

 ( צד גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'  [רבי עקיבא משה סילבר שליט"א]אשה יש שני רחמים כשלפדיון הבן 

 ( קלב גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'  [רבי אלחנן פרינץ שליט"א]פדיון הבן אצל זוג שאינו נשוי 

 ( קלד גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי אלחנן פרינץ שליט"א] ]ואין ידוע מי האב[ פדיון הבן לאשה שילדה בן מבנק הזרע
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 ( נג גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי נח אייזיק אהלבוים שליט"א]  ?אם בנה חייב בפדיון הבןהכהן חלל שנשא כהנת 

]לפדות את בנו הנמצא במדינה אחרת, מדוע אין מנהגי 'קווטער' ו'חיקה' בפדיון הבן כברית מילה,   תאומים שנתחלפו בפדיון הבן

קריאת   על  ברך  ר"ת,  בשל  רש"י  של  תפילין  שני נתחלפו  המן,  בני  בעשרת  'ואת'  המילה  את  החליף  הקריאה,  מקום  ונתחלף  התורה 

  [ רבי אברהם זנגר שליט"א ]    [ , תפילת ערבית ופדיון הבן מה קודםבכורים של אדם אחד שנתחלפו, פדיון הבן חוב ממון או מעשה פדיון

 ( צו גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'

]ומצוות פו"ר היא לעיכובא, כהן שנתבקש לפדות בן של אדם שאינו שומר מצוות, ובתום האם הכוונה במצוות פדיון הבן מעכבת?  

את   הפדיון הבן  לאבי  והחזיר  חזר  לו,  ויתר  הבן  שאבי  אחר  ורק  והתעקש,  סירב  הכהן  מהכהן,  חזרה  המעות  את  הבן  אבי  ביקש 

האם המטבעות במתנה, כדי שהפדיון יהיה גמור, האם הכוונה מעכבת במצווה שעיקרה היא התוצאה,מתי מקיים מצוות פריה ורביה,  

, דעת פמ"ג שבפדיון הבן יש ב' כוונות מצוה שצורת קיומה היא ע"י נתינת כסף לכהן  מצות פדיון הבן היא פריעת חוב בעלמא או שהיא

לקיים את המצוה וגם לזכור יציאת מצרים, 'למען' במצוות שיש להן מטרה בדעת הב"ח, בפדיון הבן לא מופיעה המילה 'למען', למרות 

 ( קפהגם אני אודך, תשפ"ג )עמ'  -שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א  שמשמעות הפסוק היא כך[ 

 

 פדיון הבן בתקופת הקורונה

 

וידוי לחתן הנישא בבוקר קודם תפילת מנחה, משטרה שאלות בעניני קורונה   ניתן להתקרב אליו,  ]פדיון הבן לחולה קורונה שלא 

ניתן לצאת משם כדי לא לקבל קנס, בורר במסיכות בשבת כאשר יש בהן  -שהגיעה למקום תפילה באמצע תפילת שמונה עשרה האם 

 מים חיים, תשפ"א  כמה גדלים[

 צבא הלוי, תש"פ    צבא הלוי, תש"פ ]להמתין, לפדות ע"י שליח[ פדיון הבן כשהאב חולה מאומת 

 )תכט עמ'( רעז(הלכות נגיף הקורונה שערי יוסף, תש"פ )עמ'  ן בהעברה בנקאית לכהן   פדיון הב

 צבא הלוי, תשפ"ב   ]מתי יעשו את הסעודה[  פדיון הבן כשהתינוק חולה מאומת

 ( נב גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[  רבי חיים אלעזר שיינברגר שליט"א]פדיון הבן עם כפפות 

על הפנים,  ]  במסיכה על הפניםפדיון הבן ע"י כהן   עירוב, קיום מצוות עם מסיכה  על הפנים בשבת במקום שאין  הוצאת מסיכה 

רבי ]ן עם מסיכה על הפנים, אכילת קרבן פסח הנאכל בחבורה לאדם בבידוד[  הנשיאת כפים לכהן כשעל פניו מסיכה, פדיון הבן כשהכ

 מה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' תג(   [ טוביה הלוי שולזינגר שליט"א 

 

 מעלת הבכור 

 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יז( ]מעלת הבכור, דיני קדימה[ האם להקדים הצלת בן בכור על פני בן אחר? 

בעגל?   חטא  שלא  ממי  גם  העגל  בחטא  מהבכורים  העבודה  ניטלה  אלי[מדוע  לה'  מי  לקריאת  נענו  יופי  ]לא  מכלל  קובץ  -מציון 

 גיליונות, תשע"ט 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מה( נבחרו הלוים תחת הבכורות  

 קובץ גיליונות, תשע"ט  - פרקי עיון מרבותינו לבית בריסקהאם לעתיד לבוא תחזור העבודה לבכורים? 
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ועריה   ציון  בכוריה    -אלי  פדיוני  ביטול  כהנים  על  לנו  שאין  כיום  במקדש,  משרתים  ואינם  הבכורים  מול  שנפדו  ללויים  ]כינוי 

כורים,  מיוחסים רק כהני חזקה פדיון הבן הוא מספק, לזכות תרומה מספק לכהן בעולם, או לגרוס: פדיוני ביכוריה על אי הבאת בי

 מסביב לשלחן, תש"פ יונים שהיו עם סלי הביכורים[   -האם שייך פדיון באי הבאת ביכורים, או לגרוס: יוני ביכוריה 

  -  גיליון תורת רבותינו  ]בכורים, חשובים, יחידים, טהרת הקודש[מעמד הבכור ]בני בכורי ישראל[ וחשיבותו גם לאחר חטא העגל  

 קובץ גיליונות, תשע"ט 

וחלה, סוד הראשון המזכיר את הקב"ה[ שיבות הראשונים וקדושתם  מעלת הבכור ח   ]בכורים שקלקלו, הקשר לתרומה בכרוים 

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

לבוא החיים:  דברי  ]  עבודת הבכורות לעתיד  לבואאור  לעתיד  לבכורות  עבודה שתחזור  והפסיד עתידה  כפר בתחיית המתים  עשו   ,

אלו ,  מתי נלקחה העבודה מהבכורים ואיזו עבודה נלקחה מהם, חטא העגל,  עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותבכורתו,  

לבוא לעתיד  המקדש  בבית  יעבדו  הכהנים,  בכורות  כעבודת  או  הלויים  כעבודת  הבכורות  הכהנים ,  עבודת  הבכורות,  עבודת  סדרי 

 עולמות, תקצא  [מעלת הבכורים בזמן הזה, והלויים לעתיד לבוא

 

 

 הוצאות ממון 

 

)וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך( ]כח,     ]פריעת חוב, פדיון הבן, צדקה[מתי אדם חייב להוציא יותר מחומש נכסיו לקיום מצוה?  

 שיעור ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ו כב[  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כב(   )וכל בכור בני אפדה( ]יג, טו[הוצאות ממון בכדי לקיים פדיון הבן בזמנו 

 תורת המעדנים, תשע"ח   ישיבת ברכת יצחק, תשע"ו -שיעורי ליל שישי חיוב פדיון הבן ביותר מחומש מנכסי הפודה או אביו? 

 

 הנחת תכשיטי נשים בפדיון הבן 

 

קובץ    -  דברי שי"ח  [זצ"ל  ייבסק]פדיון הבן, לא ילבש, הגר"ח קנלהניח על התינוק תכשיטי זהב של נשים אך לא להלבישו בהם  

 גיליונות, תשע"ט 

 תורת המעדנים, תשע"ח  ]לא ילבש[ ?האם מותר להלביש תכשיטים של נשים לתינוק בעת פדיון הבן

 ( יח גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ זצ"להגאון רבי יוסף ליברמן ]  קישוט התינוק בעת הפדיון הבן בתכשיטי נשים

 ( קטו גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי משה חליוה שליט"א]הלבשת תכשיטי נשים לתינוק בעת פדיון הבן 

 

 מאי בעית טפי?

 

 ( רידירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' משמעות השאלה בפדיון הבן "במאי בעית טפי"  

 היא שיחתי, תש"פ )וכל בכור אדם בבניך תפדה( ]יג, יג[    [. תורה או כסףמהו העיקר ומהו הטפל] מה אתה רוצה יותר? 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/02_44_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_34_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_34_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_34_79.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/591_83.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_34_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_34_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_38_78.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/315_66_83_0.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/315_66_83_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_67_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_15_80_3.pdf


 

 

רבי גמליאל הכהן רבינוביץ ]הבן או הכסף, הרי יש לו חיוב לפדות   מדוע תיקנו בפדיון הבן שהכהן שואל את האב מה עדיף לו

 (קע גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [שליט"א

 

 סעודת בפדיון הבן 

 

   (סחאספקלריא, תש"פ )עמ'    [, דף גמרא הוא גם פ"ד]האוכל בסעודת פדיון כאילו התענה פ"ד תעניות פ"ד תעניות

וגדרי סעודת פדיון הבן   פדיון הבן בערב חיוב  'אין מערבין שמחה בשמחה' בפדיון הבן, סעודת  יש איסור  ישוע הבן, האם  ]סעודת 

הס  זמן  הבן,  פדיון  בסעודת  במעונו'  'שהשמחה  אמירת  הבן,  לפדיון  הזמנה  איסור  הבן,  פדיון  לסעודת  תורה  ביטול  לפני  שבת,  עודה 

אבל בסעודת   פסח, השתתפות  בערב  בכורים  להפטר מתענית  נחשבת כסעודת מצוה  הבן האם  פדיון  הפדיון, סעודת  או אחר  הפדיון 

פת   לעשות סעודת  חיוב  יש  לפני תפילת מנחה, האם  הבן  פדיון  כנסת, סעודת  בבית  הבן  פדיון  לערוך סעודת  הבן,  האם מותר  פדיון 

לעשות סעודת פדיון הבן בבשר, ללכת לסיום מסכת בערב פסח או לפדיון הבן, לממן סעודת פדיון הבן מכספי   בפדיון הבן, האם יש חיוב

פדיון הבן, האוכל  נרות בסעודת  הבן, האם צריך להדליק  פדיון  לדרוש בסעודת  צריך  חוזרות, האם  הבן  פדיון  הוצאות  מעשר, האם 

נחשב כמתענה, האם אליהו הנב פדיון הבן האם  לפדיון הבן, החזר הוצאות[בסעודת  ישראל(    יא מגיע  כב[)בני בכורי  באר התורה    ]ד, 

 )רה(, תשפ"ג )סז עמ'( 

 ( קלו גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'  [רבי יוסף אביטבול שליט"א ]גדרי וחיוב סעודה בפדיון הבן והמסתעף 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קיח( חלוקת שום וסוכר בפדיון הבן  

]המנהג לפדות אחר מנחה גדולה בשביל ברוב עם ופרסומי מילתא, הכהן האם יש איסור אכילה קודם קיום מצוות פדיון הבן?  

 מעדני כהן, תשפ"א  בזימון[נוטל ידיו ראשון כדי שלא יתחייב 

 קי חמד, תשע"ח )עמ' י(פניני חשו 'סעודת פדיון הבן בעשרה בטבת שחל ביום ו

 אבלות המקדש )עמ'  קלג(  -בנתיבות ההלכה ]הגר"מ גבאי שליט"א[  פדיון הבן בתשעה באב

 

 האב או שלוחו לפדיון הבן 

 

ה,  אורות הגבע    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    (קעטגם אני אודך, תשפ"ג )עמ'    -נוה ההיכל      נוה ההיכל, תשע"דפדיון הבן על ידי שליח   

 תשע"ג 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]שבעצמו פטור מפדיון הבן[  פדיון הבן על ידי שליח לוי 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכ( יח בפדיון הבן?  האם כהן ולוי יכולים להיות של

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]ספק כהן[ פדיון הבן למי שאינו יודע מי אביו 

 ה ההיכל, תשע"ג נובכור גדול שטרם נפדה, מי קודם בפדיונו, האב או הבן?  

 פניני חשוקי חמד, תשפ"ב ]זכין, ע"י בית דין, מי מברך[ פדיון הבן לבן של עבריין בבקשת אשתו ללא ידיעת האב 
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 הכהן הפודה 

 

  ]נאמנות הודאת בעל דין כשחב לאחרים, פלגינן על העדות שהילדים אינם פדויים[ הוחזק ככהן ופדה בכורים, ואומר שאינו כהן  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח 

מיוחס בכהן  כהונה  נתינת מתנות  לקיים  ניתן  בזמנינו  'כהני ?  האם  רוצה  ואינו  הואיל  כהן,  נוכחות  בלא  בנו  הפודה  הבן  ]אבי 

שראל מובהק והכריז ואמר הנני נותן ה' סלעים יידי  חמשת הסלעים להאב נעמד ליד בנו ושילשל את  מיוחס' ודאי,  חזקה' אלא כהן '

שנתן  והטעם  הכהנים.  אחיו  כל  מבין  הגבוה  שהננו  בעולם  המצוי  מיוחס  לכהן  באמצעותך  אותם  מזכה  והנני  בכורי,  בני  לפדיון  אלו 

הוא כהן מיוחס  את הה' סלעים לכהן אלמוני שכלפי שמיא גליא שא. לזכות המעות לישראל, משום שזכיה צריכה להעשות ע"י אחר דוק

שצריך שיהיה   כ' מנח"ח  אך ב  ,היה ניתן לזכות את המעות לכמה כהניםם,  ואמיתי, ומכיון שמסתבר שיש הרבה כהנים אמיתיים בעול

פרוטה לכה"פ שוה  כהן  לכל  נתינה  עלום שם[  שיעור  לאדם  זיכוי  ישן,  ובכותל  בגל  ידוע, מצא  זיכוי לאדם שאינו  שישי,  ליל    -  שיעורי 

 ישיבת ברכת יצחק, תשפ"ב 

]האם יחזיר את הכסף, האם חייב האהב לפדות שוב, עדים זוממין שהוא בן גרושה פדה בנו אצל כהן, ונמצא אח"כ שהכהן חלל  

 קובץ גיליונות, תשע"ט  -  הגר"א גניחובסקי החזר פדיון הבן[האם מחייבים אותו ממון ב

יתן להקדש?   בנו, האם  לפדות  כהן  לו  ב]אין  הבן  באושוויץפדיון  למשרפות  להיכנס  המשכן[  עומד  הקמת  עד  חמד,  ,  חשוקי  פניני 

 תשע"ח )עמ' מה( 

 מגישי מנחה, תשע"ו  ]ד, כב[ )בני בכורי ישראל( לקבל מתנה מכהן  ]ישראל, אדם חשוב[פדיון הבן בהסכמת אבי הבן 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' פב( פדיון הבן על ידי כהנת  

 המעדנים, תשע"ח תורת ע"י כוהנת?  ?האם יכול לפדות בנו ע"י כהן קטן

 

 שיעור הכסף לפדיון הבן 

 

כח  ערך השקל או קבוע,  שיעורים    ]משתנה  הבן,  לפדיון  שיעור כסף  פיחות השקל,  במדי, תיסוף השקל,  או  כאן  פרוטה  שווה  קניה, 

 (רפבמקרא העדה, תש"פ )עמ'  מדאורייתא או נמסרו לחכמים[ 

 (כד גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי מאיר מאזוז שליט"א]חישוב שיעור הכסף של פדיון הבן  

 ( כה  גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[   רבי אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ שליט"א]חישוב שיעור הכסף של פדיון הבן  

 (כז  גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי אדיר כהן שליט"א]ב שיעור הכסף של פדיון הבן  ישוח

 

 כסף הפדיון 

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו פדיון הבן במתנה על מנת להחזיר  

פניני מנחת  נ[   -ג, מט)ויקח משה את כסף הפדיום( ] האם ניתן לזכות את חמשת הסלעים ע"י אחר, לכהן מיוחס שאינו ידוע לנו? 

 חינוך, תשע"ו 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_38_82_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_38_82_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_34_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_34_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_38_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_29_30_31_32_33_80.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/315_66_83_0.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/315_66_83_0.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/315_66_83_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_38_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_34_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_34_76_0.pdf


 

 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו פדיון הבן על ידי שכר פעולה והנאה  

 תורת המעדנים, תשע"ח     תשע"ח  הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    ?האם יש צורך לתת את כל חמשת השקלים בפדיון הבן לכהן אחד

 "ב צבא הלוי, תשפ ? אם אפשר להקנות לכהן חמש סלעים ע"י קנין סודר

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' צט(   האם האב יכול ליתן בנו לכהן במקום פדייתו?

 תורת המעדנים, תשע"ח  ]מתנה על מנת להחזיר[ ?האם יכול לקיים פדיון הבן עם סלע אחד

ברשותו   שלא  הכהן  במעות  הבן  ניח  -פדיון  אמרי'  לאיניש  ואם  ליה  ובהכשר א  מצוה,  בהכשר  בממוניה  מצוה  למיעבד 

 ( יט גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ זצ"להגאון רבי יוסף ליברמן ]דהכשר 

 ( כג גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי יצחק יוסף שליט''א]פדיון הבן בהעברה בנקאית  

 כאיל תערוג, תשע"ה פדיון הבן בשטר חוב   

 מגישי מנחה, תשע"ו פדיון הבן בשווה כסף  

נו במצוותיו וציונו על פדיון הבן, ולדעת האמרי בינה צריך לפדות דוקא  ש]צריך לברך קודם אשר קדפדיון הבן בריקוד לפני הכהן  

 צבא הלוי, תשפ"ב   צבא הלוי, תש"פ גופו ממון, ולא בהנאה[בדבר המיטלטל ו

]ממון כוהנים, ממון השבט, ממון פרטי, הפריש  הפריש חמשה סלעים לצורך פדיון הבן ובא אחר והזיקם, האם חייב לשלם?  

ואבדו המעות מי חייב באחריותם, האם ניתן להוכיח מחיוב אחריות על הבעלות, אם הפריש מעות האם יכול להחליפם באחרים, האם 

ן שיתפוס אחר  כהן חייב לפדות בנו בחמשה סלעים ולתנם לעצמו דומיא דפדיון העודפים, כהן שהניח בן חלל האם חייב להפריש, כה

 עשר עטרות, תש"פ הפרשה, המוציא מחברו עליו הראיה, האם יש דין 'מכירי כהונה' בפדיון הבן, מזיק מתנות כהונה[ 

 ( קל גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי אלחנן פרינץ שליט"א]ון הבן על חמשת הסלעים מפדי כספים מעשר

]שואל הוא כאשר אין למשאיל כל הנאה מכך, כשהמשאיל מקיים המצוה בהשאלת החפץ הוא    שאל מגש מכסף לפדיון הבן ונגנב

נפטר מפרוטה דרב יוסף ולכך יש לו הנאה, האם בפדיון הבן המגש הוא חלק מהמצוה או רק הידור מצוה או אף זה לא, מצוות לאו 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כז(  - שליט"א נבנצאל שיעורי הגר"נ  יהנות נתנו[ל

 

 מוקצה בשבת -מטבעות פדיון הבן 

 

 ( יג  גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי אשר חנניה זצ"ל] האם הן 'מוקצה' בשבת? מטבעות של פדיון הבן 

 ( יז גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' זצ"ל[הגאון רבי יוסף ליברמן ]? בשבת 'מוקצה' הן  אםהמטבעות של פדיון הבן 

 (נז  גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי בניהו דיין שליט"א]בשבת  ה'מוקצ' ןמטבעות של פדיון הבן האם ה

גם אני אודך,    [רבי משה חליוה שליט"א ]  ?ולהפקיען מתורת מוקצה   לייחד מטבעות פדיון הבן מערב שבת לעולםהאם מועיל  

 (קיג תשפ"ג )עמ'
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 זמנה של המצוה 

 

    (מזאספקלריא, תש"פ )עמ'     פדיון הבן בלילה

 צבא הלוי, תשפ"א  מסכת שמחות[מתי היתה מכת בכורות, ] פדיון הבן בלילה או ביום?  

 אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' לד( - הןמעדני כ  קניין לצורך מצווה? -מדוע אין עושים פדיון הבן בשבת 

 עשר עטרות, תש"פ ]שמחה מדאורייתא או מדרבנן[ אין מערבין שמחה בשמחה  -פדיון הבן במועד 

]לתת לכהן את דמי הפדיון קודם הזמן בפקדון כדי שיזכה בהם ביום השלושים, זריזין מקדימים אך מפסיד את    פדיון הבן מוקדם 

 ית הדין, תש"פ מכתלי ב  ברכת פדיון הבן שנעשית ביום השלושים, בשעת הדחק ניתן לעשות כן[

 מעדני אשר, תשע"ט תינוק חולה שאי אפשר למולו עדיין והגיע זמן הפדיון, האם אפשר לפדותו אע''פ שלא נימול? 

     ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' יא(   ]אחר מות הבן[ פדיון הבן

וגיד וכדו'וע"פ חו"ד הרופאים הי' ]פדיון הבן אחר נפל בליל מ"א   הפילה בליל מ"א והבחינו שאין מרוקם רק יש כעין חתיכת דם 

   (כט גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי יצחק שמואל שכטר שליט"א] [יכולים לעשות הפלה 

 שמעתא עמיקתא, תשע"טמתי פדיון הבן למי שנולד ביום ה' 

 נוה ההיכל, תשע"ג בכור שהגדיל מי קודם בפדיונו, האב או הבן  

 כח(  אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' -פניני הלכה טעו ופדו את התינוק ביום לפני הזמן 

]להתחיל הסעודה ולהאריך בדרשות ולהמתין עד הלילה, פדיון הבן בלילה, פדיון הבן פדיון הבן שאורגן בטעות יום קודם למועד  

בלילה למנוע פגיעה בכהן אחר, למנוע בושה ולמען כבוד הבריות, קידושין שהתאחרו אחר צאת הכוכבים של ליל שבת, לתת את המעות  

ומהרש"ל בהדלקת נרות בערב שבת    וי במחלוקת תה"דלכהן בזמן שקבעו ולהתנות שיחול בשעה הראויה, לענין ברכה קודם הזמן תל

 קובץ תורני מה טובו אהליך יעקב )ז(, תש"פ )עמ' ריז( [שליט"א רבי אברהם זנגר]  חנוכה, פדיון הבן בראש השנה[

למנוע מריבה במשפחה?   כדי  יומיים  או  ביום  הבן  פדיון  השמיני[לדחות  ביום  ברית  כדין  הבן  פדיון  עמיקתא,      ]האם  שמעתא 

 תשע"ח 

]מקנה נתן ה' סלעים לכהן לפדיון בנו ומת האב קודם מלאו לבן שלושים יום, האם הכהן חייב להחזיר המעות ליורשים?  

חפץ בער"ש שיחול בשבת, וכן המקנה בערב שבת מעכשיו בתנאי שיחול בשבת. מעיקר הדין מותר לפדות הבן בער"ש שיחול הפדיון 

ומ"ש מקנין. אסור להקנות בער"ש שיחול בשבת היינו משום דבעינן שהמקנה יחיה בעת גמר הקנין, והו"ל כעושה מעשה קנין  ,בשבת

 עשר עטרות, תשע"ט   בשבת, סבלונות[

הבן    זמנה פדיון  מצוות  אחר[  של  ליום  דחייה  שבת,  כשנופל  הצהרים,  אחר  בלילה,  הבן  פדיון  'חודש',  תקופת  נמדדת  תורה    ]איך 

 והוראה, תשע"ג 

 ( קו גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי מנחם שטיבל שליט"א]קדימת פדיון הבן למנחה 

 (ס גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"א]להשתתף בפדיון הבן ביארצייט 

 (סב גם אני אודך, תשפ"ג )עמ' [רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"א]?    יום ל"א שחל בשבת מתי עושים הפדיון הבן

 מנחת אשר, תש"פ  פדיון הבן בשבת

 ( קטו גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי מתתיהו גבאי שליט"א]פדיון הבן בתשעה באב  
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כ יומיים  או  ביום  הבן  פדיון  למנוע מריבה במשפחה?  לדחות  השמיני[  די  ביום  ברית  כדין  הבן  פדיון  עמיקתא,    ]האם  שמעתא 

 תשע"ח 

 תורת המעדנים, תשע"ח הגיע זמן פדיון הבן ואין לו חמשה סלעים שלמים רק חלק האם יפדה במה שיש לו?  

]להתחיל הסעודה ולהאריך בדרשות ולהמתין עד הלילה, פדיון הבן בלילה, פדיון הבן טעות יום קודם למועד  פדיון הבן שאורגן ב

בלילה למנוע פגיעה בכהן אחר, למנוע בושה ולמען כבוד הבריות, קידושין שהתאחרו אחר צאת הכוכבים של ליל שבת, לתת את המעות  

ין ברכה קודם הזמן תלוי במחלוקת תה"ד ומהרש"ל בהדלקת נרות בערב שבת  לכהן בזמן שקבעו ולהתנות שיחול בשעה הראויה, לענ 

 קובץ תורני מה טובו אהליך יעקב )ז(, תש"פ )עמ' ריז(   הגאון רבי אברהם זנגר שליט"א -  חנוכה, פדיון הבן בראש השנה[

מקנה ]?  האם הכהן חייב להחזיר המעות ליורשים  מלאו לבן שלושים יום,נתן ה' סלעים לכהן לפדיון בנו ומת האב קודם  

מעיקר הדין מותר לפדות הבן בער"ש שיחול הפדיון , וכן המקנה בערב שבת מעכשיו בתנאי שיחול בשבת.  חפץ בער"ש שיחול בשבת

אסור להקנות בער"ש שיחול בשבת היינו משום דבעינן שהמקנה יחיה בעת גמר הקנין, והו"ל כעושה מעשה קנין   .ומ"ש מקנין ,בשבת

 עשר עטרות, תשע"ט   ת, סבלונות[בשב

ותתענג בדשן,  הלידה ההלכתי[  ]האינקובטור כהמשך שהייה ברחם האם, זמןבר מצוה ופדיון הבן לתינוק ששהה באינקובטור זמן 

 תשפ"ב 

 שסט עולמות,    עומק הפשט, תשע"חמועד פדיון הבן לפג 

 

 שהחיינו בפדיון הבן 

 

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

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

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

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

 עולמות, תע  יסוי הדם[]תפילין לבר מצוה, נישואין, טבילת מצוה, מילה ופדיון הבן, כשהחיינו על קיום מצוה בפעם הראשונה 

 ( יב גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ הרב משה סאקס זצ"ל]  החיינו לכהן בפדיון הבןש

 (כד גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ זצ"להגאון רבי יוסף ליברמן ]לצאת ברכת שהחיינו בבין המצרים מאב שמברך בפדיון בנו 

 (לח גם אני אודך, תשפ"ג )עמ'[ רבי יצחק שמואל שכטר שליט"אהאם הכהן מברך שהחיינו בפדיון הבן ובשאר מתנות כהונה?  ]

 

 פדיון פטר חמור  נושא בפרשה:

 

 ב " נדירותא, תשע   ג"עומקא דפרשא, תשע   ה"הגר"א עוזר, תשע]יג, יג[  פדיון פטר חמור  

האם פטר חמור קודם פדיון   ,האם קיים המצוה  ולא פדהו בשה  נתן פטר חמור לכהן]האם יכול כהן לפדות פטר חמור של ישראל?  

עשר עטרות,    ה[ייב במעשר בהמר חמור יחופטינת פטר החמור, האם יתכן שנת  האינו שייך לכהנים מה מועיל  אם הוי ממון הכהנים,  

 תשע"ט 
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לו  ם מותר לרכוב על חמור סתם, ואין לחוש ל'פטר חמור'?  הא ]פטר חמור אסור בהנאה, רוב חמורים אינם בכורים, דבר שיש 

 צבא הלוי, תשפ"א  מתירין בפדיון[

 ג,תשע"זכאיל תערו    רוממות, תשע"ז ]ומדוע פודים אותו בשה[מדוע זכה החמור לפדיון? 

 ]כיצד בא לידי ביטוי במצרים? מדוע זכה החמור בשונה מיתר הבהמות הטמאות למצווה על שמו ]פטר חמור[ ?"  חמורו של משיח"

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט 

העריפה היא איבוד ממון וספק ממון לקולא, פטר חמור של גר שנתגייר ]יש לו ספק פטר חמור ואינו פודהו האם חייב לעורפו?  

לד החמור, האם בגיותו יש לו 'חזקת ממון', כשנותן את פטר החמור לכהן, כשהכהן תפס את פטר החמור, כהן שתפס ספק וספק מתי נו

ספק אם נטל לולב חייב להוציא מעות ולקנות לולב, וההבדל לספק פדיון פטר חמור, ספק איסור צער בעלי חיים, במצוות פטר חמור,  

נפשות להקל,   נפטור אותו מספק צער בעלי חיים[קידוש השם לא אמרינן ספק  עשר עטרות,     ויתכן דגם במצוות עריפת החמור לא 

 תשפ"ב 

ש בפטר חמור  ערף את החמור, התברר שמדובר  והניזק  הזיק שדהו,  חברו  נפדה  חמור  חמור לא  עריפת  חברו,  חמור  ]פדיון 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מז(  חברו, קיים מצוה שלא בכוונה[ 

שיעורי ליל שישי ישיבת 'ברכת יצחק',    ]אחר שחיטתו, שווי הכבש בחייו, שווי בשרו כטריפה[פדיון פטר חמור בשה שנמצא טריפה  

   תשע"ח

הגר"י זילברשטיין    ונשלמה פרים שפתינו[-]לימוד תורה עדיף, ניתן ללמוד הלכות פדיון הבןפדיון פטר חמור על חשבון ביטול תורה  

 אוצר הפרשה, תשפ"ב  - שליט"א

]האם יש להשיב לתורמי הסעודה את דמי הסעודה שבטלה, האם התורמים קיימו מצוה   פטר חמור מת כמה דקות קודם הפדיון

 אוצר הפרשה, תשפ"ב  - זילברשטיין שליט"אהגר"י  ויקבלו שכר כיון שלא נתקיימה באונס[

השבת,    מאור  ]שעת חלות הפדייה, דין פטר החמור קודם הפדייה, ממון כהן או ממון ישראל, ספק פטר חמור[מצוות פדיון פטר חמור  

 תשע"ז 

יקיימה   למי שלא  פטר חמור  מצוות  טבלים,קיום  ופתרונות    ]תיקון  בהר"ן,  הר"ד  ע"י  ומעשרות  תרומות  בהפרשת  הרבים  זיכוי 

 (, תשע"ז 116עומק הפשט ) [שקדמו לו

 ה "אורות הגבעה, תשעטו[  -]יג, יד   ? מדוע פדיון הבן תלוי בפטר רחם ולא בבכור מאב

]חייב לספר לו את סיפור יציאת מצרים גם  בכור בהמה ונשאל ע"י בנו לסיבת המצוה  או פדיון  ןאב המשתתף עם בנו בפדיון הב

   נר לשלחן השבת, תש"פ שלא בזמן הפסח[  

 

  : מן המותר בפיך נושא בפרשה

 

לסוכה, תפירת ]בתפילין או בכל מלאכת שמים, תשמישי קדושה, תשמישי מצוה, שופר מבהמה טמאה, פיל כדופן  מן המותר בפיך  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]יג, ט[  )למען תהיה תורת ה' בפיך( יריעות ספר תורה בגיד הנשה[

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

 (7תשע"ח )עמ'  
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     תא, תשע"ב יאורי ]האם התחש והחילזון היו בעלי חיים טהורים, ומה דין תוצריהם[    'מן המותר בפיך' במצוות ובתשמישי קדושה

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

 

 דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא -: יסודות האמונה  נושא בפרשה

 

רמב"ן בדבריו הידועים בסוף פרשת בא, קבע "  "כל דברינו ומקרינו ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם ]השגחה פרטית וכללית  

מקור נאמן בדברי  א.  רמב"ן חזר על יסוד זה, גם בפרשת ואר.  בהשגחה פרטיתבמסמרות את ההשקפה הברורה, שכל דבר נעשה בעולם  

מאידך רמב"ן בפרשת וירא ובפירושו לספר איוב מבואר כי    ."חז"ל "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה

גמרא בחגיגה, בביאור לשון הכתוב   ם.פקודתעד בא עת   למקרים וגם בני אדם מונחים בו ,הכללים "השגחתו בעולם השפל היא לשמור

ט פָּ לֹא ִמשְׁ ה בְׁ פֶּ ֵיש ִנסְׁ "גם   .יש השגחה מיוחדת לצדיקים  -  יש כמה חילוקים ומדרגות בענין וסדר ההשגחה  -הגר"א    .")משלי יג, כג( "וְׁ

ביאור דברי חז"ל "רבנן לא  • בהארת פנים הצדיקים תמיד בבחינת השגחה.  הנהגת הסתר פנים ומנהגו של עולם  -המקרה במהלך"  

 :להתבונן בדרכי ההשגחה של הקב"ה .  ם"השגחה פרטית מדוקדקת והשגחה בדרך של "אי השגחה" ומסירה ל"מקרי   ."בעי נטירותא

ור את רוב בני אדם להנהגת הטבע וה"מקרים" בעולם, אך את "רגלי חסידיו ישמור" . למסדקדוק המשפט כל אדם כפי פרטי מעשיו

דרגות שונות ושלבים ק. הנובע מהנ"ל  זה. וקודם שבא האדם למקום סכנה טבעית, רק אם הוא צדיק, ינצל מצער ומנזמהשגחה מסוג  

רבים בחובת ההשתדלות באמצעים טבעיים להתרחק מסכנות • "לא בחרב ובחנית יהושיע ה" כי לה" המלחמה" • "צינים ופחים בדרך 

שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן  [   "ות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעיםעיקש שומר נפשו ירחק מהם" • "כיוון שניתנה רש

 ]עולמות[, טו 

 תשפ"ב    תורת הביטחון, תשפ"א  )רמב"ן בסוף הפרשה(עיקר הכול הוא האמונה והביטחון 

    ממגד גרש ירחים, תשפ"ב   )רמב"ן בסוף הפרשה(לחיות אמונה   -זכר ליציאת מצרים 

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"ב   )רמב"ן בסוף הפרשה(  השיעור הגדול לדורות, של ניסי יציאת מצרים

 עינינו גל, תשפ"א    מתוקים מדבש, תשפ"אמכות מצרים והקורונה  -הכל בגזירת עליון 

הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו 'ונתכוין  ]משל על דברי הרמב"ן המפורסמים בסוף הפרשה,    להיזהר לא לפספס את העיקר

ה'[  ציווי  אספקלריא,    בענינינה' כבר הודה בחמשה דברים, העושה מצוה צריך לעשותה לא מחמת הרגל או מנהג משפחתו אלא בשל 

 ( פזתשע"ט )עמ'  

]הנחת תפילין במקומות שהן כנגד המחשבה, עצם קיום המצוה כנגד ארי המחשבה והזיכרון פועלת   'פעולת המצוות על האמונה בה

 עומק דעת, תשפ"ב   - הגר"י איכנשטיין שליט"א זכירת מצרים וחיזוק האמונה בה'[

 להשיב נפש, תשפ"א    ]דברי ספר החינוך במצוה ט"ז[האדם נפעל כפי פעולותיו  -תנה בני ליבך לי  

בסוף הפרשה( ומשמועתם לדורנו     -יסודות האמונה הכתובים בדברי הרמב"ן בפרשתנו   גליונות    -נחל אליהו      )הרמב"ן  אוסף 

 דעת אמונה, תשפ"א     נפשו גחלים תלהט, תשע"ט   ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ט(

]הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, הדבר הוא גם  דברי רמב"ן בפרשת בא    -מעלת זכירת יציאת מצרים  

 ( כואוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  - נחל אליהו  לטובתנו כי מי שרואה ניסים גלויים יש תביעה גדולה נגדו[

 למעשה, תשפ"א]דברי רמב"ן, המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, חיים של אמונה א, ב, ניצל מיסורים[  מעלת לימוד האמונה 

מה הבינה שנצרכה "בינה" כדי לקבוע "שמונת" ימי החנוכה בהלל והודאה, הלוא ]  )רמב"ן בסוף הפרשה(  השווה והשונה  -נס וטבע  

לקבוע   הוא שיש  פשוט  בנסים דבר  הגדולים המפורסמים אדם מודה  הנסים  "מן  דברי הרמב"ן  ביאור  הנס,  על  להודות  ימים טובים 
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חז"ל   שקבעו  המועדים  ענין  השי"ת[,  בעבודת  הניסים  ]תפקיד  כולה"  התורה  יסוד  שהם  נצחית[  -הנסתרים  והוראתם   משמעותם 

 תשע"ט    דברי אמת, תשע"ח   עולמות, קפה

    תשע"חדובב שפתיים,    )רמב"ן בסוף הפרשה(מציאות החיים של כל אחד ואחד כולה נס 

     עטרת תפארת, תש"פ  )רמב"ן בסוף הפרשה( ]ומכין מזון לכל בריותיו[מוקפים בניסים 

 מנחת אשר, תשפ"א  בסוף הפרשה()רמב"ן הניסים הנסתרים 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' טו(  - גיליון תורת רבותינו   )הרמב"ן בסוף הפרשה(היכן מוזכרת יציאת מצרים בפרשת מזוזה? 

 

 הפרשה:  ענינישאר 

 

 וארטים לפרשת השבוע, תשפ"ב  הרב שלמה קולדצקי שליט"א[]וארטים לפרשת בא 

ופנינים בפרשנות המקרא   בן עוזיאל לפרשת בא  חידושים  יונתן  כי אבדה מצרים  ]מתרגום  ,  עבר  בלשון  -  אבדה  ⋅הטרם תדע 

  פרעה   רצהמדוע    ⋅כי ביום ראותך פני תמות  .  בלילה  ולא  ביום  רק  היתה  חושך  שמכת  יתכן  האם  ⋅וימש חשך  .  ה מצריםאבד  כבר  האמנם

  הקרבן  את  לשמר  הוצרכו  מדוע  ⋅והיה לכם למשמרת  .  בכורות  במכת  מת  לא  מדוע  בכור  היהאם פרעה    ⋅מבכור פרעה  .  משה  את  להמית

משכו .  נעשו  שפטיםלו  א  ⋅מצרים אעשה שפטים    ובכל אלהי.  מבחוץ  או  מבפנים  הדמים  את   נתנו   היכן  ⋅הדם על המשקוף  .  ימים  ארבעה

 קרא  כיצד  ⋅ ויקרא למשה ואהרן  ומה עונשו.    מיהו  ⋅עד בכור השבי אשר בבית הבור  .  או שהמשיכה מרמזת על ענין נוסף  כפילות  ⋅וקחו  

  זה  לילה נועד מתי  ועד מאימתי ⋅ליל שימורים היו.  כמה, והם מי  ⋅ערב רב .  י המאורע"שניתן עפ שם או מקום שם -הם. סוכותה ל פרעה

 פניני תרגום יונתן, תשפ"ב   ה[לגאול

 זכרו תורת משה, תשפ"ב   שיחות ושיעורי הגר"מ טורק זצ"ל לתלמידים

 מרשימות הגר"י גריינימן שליט"א, תשפ"ב פרשת בא 

 תשפ"ב    אוצר החידות והידיעות, תשפ"אחידות לפרשת בא  

 פלאי התורה, תשפ"ב    פלאי התורה, תשפ"א    פלאי התורה לפרשת בא

 חדוותא דאורייתא, תשפ"ב   הרב ישראל קנייבסקי שליט"א[] באהערות לפרשת 

 תשפ"ג     תשפ"ב    תש"פ אשיחה בחקיך,מוסרי הפרשה 

 ה " מגישי מנחה, תשע ]י, א[     ברש"י( -)בא אל פרעה   ?האיסור על העדים המתרים לפרט אתהתראה כללית או  האם די ב

   (צחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  )בא אל פרעה( ]י, א[   ]בא ולא 'לך', כי הקב"ה עמו, עמו אנוכי בצרה[ אמונה מוחשית בחיי היום יום

הגאולה אשר הוצאתי מארץ מצרים    -עבדי   או תחילת  אבותיכם"  "אלוקי  הנהגת  הגלות  סוף  יציאת מצרים,  מפרשיות  ]הלימוד 

  קובץ גליונות , תשע"ח )עמ' יא( -תורת ראשי הישיבות ]י, א[     )בא אל פרעה( בגילוי שידוד מערכות הטבע[

בעמק הפרשה,  ]הרב משה בצרי שליט"א[    [כל ימי חייךמצרים  , למען תזכור את יום צאתך מארץ  , אותותי אשר]מי ה'גלות הדעת  

 תשפ"ג 

 ( דבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' ]י, א[    ברש"י( -)בא אל פרעה  'בא' ולא 'לך'[] לעולם אין הקב"ה מזניח את ברואיו  -עמו אנוכי בצרה 

 ה " מעדני אשר, תשע ]י, ב[   )למען תספר באוזני בנך(חיוב כהנים ולווים באמירת הגדה של פסח, אף שלא נשתעבדו  
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    (קמהאספקלריא, תש"פ )עמ'    באזני בנך ובן בנך 

כאשר האב רואה בבנו את בבואתו של נכדו  . התורה רומזת לנו שהעברת הלפיד מאב לבן תלויה במידת האחריות של הסב]בנך ובן בנך 

ההצלחה   ,ובאהבהובבואה דבבואה של נינו, או אז החינוך יראה אחרת לגמרי, כי אם המסר היהודי יעבור נכון, באמת, בעוצמה, בחום, 

    היא שיחתי, תש"פ ]י, ב[   (ובן בנך  )למען תספר באוזני בנך [לא תהיה רק עם בנו, אלא גם עם נכדו, וכן הלאה והלאה

 שיעורי חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח )את אשר התעללתי במצרים( ]י, ב[ פרעה לשוב בתשובה? היה  לוהאם יכ

לבסוף]שחקתי   וקלס  בלעג  רגעית, אך  עם הרשעים מתאפיינת בהסתרה  צריך .  הנהגת הקב"ה  הבורא  הנהגת  להבין את  לנסות  כדי 

ותתבהר תתבאר  כשהתמונה  אך  האמת.  את  המעוותים  בלבד  קטנים  פרטים  חלקית,  היא  לעין בשר  הנגלית  שהתמונה  יכירו ,  לדעת 

ונאמן לשלם שכר לצדיקים"נאמן להיפרע    וידעו הכל "כי אני ה'", וכמאמר חז"ל ]י, ב[   ["מן הרשעים,    )את אשר התעללתי במצרים( 

 היא שיחתי, תש"פ 

]מי שטועה שאחד ועוד אחד הם שלוש ניתן להעיר לו, אך הטועה שאחד ועוד אחד הוא    כדי שבעל גאוה יבין, צריך להשפיל גאוותו

 ארחות חיים, תש"פ  )את אשר התעללתי במצרים( ]י, ב[ מקל אין לענות לו[ 

 (יב באר הפרשה, תשע"ח )עמ'  ]גם פרעה יכל לחזור, וגם אדם המצוי בחושך גדול[אל יתייאש אדם מעצמו ומגאולתו לעולם 

 ו " מדי שבת בשבתו, תשע ]י, ט[  ובזקנינו נלך()בנערינו    מסירות נפש לחינוך מגיל צעיר

 בארה של תורה, תשפ"ג   ]י, ט[ ובזקנינו נלך()בנערינו   ההורים עם הילדים[איחוד ]  אם אין צאן אין רועה, אם אין רועה אין עולם

   ואני בחסדך בטחתי, תשפ"א]י, ט[   )בנערינו ובזקנינו נלך(  ]הקהל[ הילדים של היום הם העתיד של מחר

  [ ]אין חינוך לקטן באבלות, ויש חינוך להלכות חג   בין לווית יעקב שהשתתפו בה רק בוגרים, ליציאת מצרים שכללה גם קטנים

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ט(  - מציון מכלל יופי]י, ט[   ובזקנינו נלך()בנערינו  

הפרשה  ]י, ט[    )בנערינו ובזקנינו נלך(  [נית]לא לפרוש מכל עניני העולם הזה, כל הנצרך לגוף יש לקדשו ולהעלותו רוחקדושת החומר  

 המחכימה, תשפ"א 

]תקנת יהושע בן גמלא, בטיחות הילדים, הורדת חסמים בחינוך, שכיח היזיקא, קטן הלומד   במוליך בנו ללמוד תורה  'שלוחי מצוה'

 שלמים מציון, תשע"ז ]י, ט[    )בנערינו ובזקנינו נלך(  האם נחשב מקיים מצוה[

 (6)עמ'   ה" אורות הגבעה, תשע ]י, יא[    )לכו נא הגברים(  ?נת כשרה להקריב בבמהוההאם אשה כ

  [ למה נצרך להיברא בערב שבת בין השמשות? מדוע נחרטו עליו המכות? מה עלה בסופו?   ,]מהיכן הגיע? משמעות שמו  מטה האלוקים

 תש"ע  ,שיעורי הרב רוזנבלום]י, יג[  )ויט משה את מטהו על ארץ מצרים(

אוסף גיליונות, תשע"ט    -  מים זכים)לא אוסיף עוד ראות פניך( ]י, כד[    ]אסור להסתכל בדמות אדם רשע[ביט משה על פרעה?  כיצד ה

 תשפ"א    )מד(

יור שלו,  ]משה ופרעה, אריכות ימיו של רבי יהושע בן קרחה, ברשע עצמו או גם בתמונתו או בצאיסור הסתכלות בפני אדם רשע  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב    )לא אוסיף עוד ראות פניך( ]י, כד[ שטרות כסף, רשע חי, רשע שכבר מת[

תועבה   רשעים  לק  -זבח  חיים  בעלי  נטלו  מפרעה?  והאם  כה[  רבנות  ]י,  ועולות(  זבחים  בידינו  תתן  אתה  מחשבת,  )גם  מלאכת 

 תשע"ח 

ק  'עבודה'ה במדבר, הקרבת  ישראל  מעמד הקהל ושיעשו  או  שמה)  ?רבנות  בואנו  עד  ה'  את  נעבוד  מה  נדע  לא  כואנחנו  ]י,    [ו ( 

 מלאכת מחשבת, תש"פ 

ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה'  )  האדם חייב לקחת עמו את כל סוגי עבודת ה' כי לעולם לא ידע איזו 'עבודת ה' מזומנת עבורו

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כב(  - עינינו גל [ו ( ]י, כעד בואנו שמה
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מדרבנן? או  מהתורה  לחומרא  דאורייתא  ספקו    ספק  מדאורייתא  אם  הספק,  מחמת  ממצרים  לקרבן  רבים  חיים  בעלי  ]לקיחת 

הנמצא בדרך רחוקה זמן רב קודם הפסח האם חייב לטרוח א, חיוב טרחה והתארגנות למצוה חל כבר לפני הגעת זמן המצוה,  לקול

להגיע בזמן לפסח, האם הוא חלק מחיוב המצוה, או מניעת אפשרות לטעון טענת 'אונס' מקיום המצוה בהגיע זמנה, התרשלות, לצד זה 

לא תהיה להם 'מניעות' מטענת אונס', דעת החיי אדם דאין צריך לצאת מביתו לעיר אחרת גם היו צריכים לקחת את כל הבהמות כדי ש

נטיל לולב,  עוברת מדאורייתא כתקיעת שופר או  גם אם סבור שיחזור מבעוד מועד,   תבכדי לקיים מצוה  ביוצא לדרך  ותפילין  טלית 

 מים זכים, תש"פ   [ו( ]י, כואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה) הפקעת המצוה בידים, האם פרעה היה 'למדן'[

  (קטזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   )כי אני הכבדתי את לבו( ]י, א[]ה'אני' פרעה, גאווה[  גאות פרעה היא שגרמה למפלתו

סיסא, שכר עבודת בני  פ, גביהה בן  ]פועל שפוטר מקבל שכרו מבעל הבית עד סוף התקופה  אימתי מקבל שכרו   -פועל יכול לחזור  

    (קלחאספקלריא, תש"פ )עמ'   )גרש יגרש אתכם( ]יא, א[ [שנה 400ישראל במצרים, 

וישאלו    )דבר נא באזני העם  []פירוש המלה 'וישאלו', האם היה המצרי 'רעהו' של ישראלהסוד שלחש משה רבנו באזנם של ישראל  

 תש"פ  שבילי פנחס,( ]יא, ב[ איש מאת רעהו

 מעדני אשר, תש"פ   ( ]יא, ב[ וישאלו איש מאת רעהו  )דבר נא באזני העם כיצד הפך המצרי להיות 'רעהו' של הישראל?

וישאלו איש    )דבר נא באזני העם  [  את חןמפתח לנשי, ה]השתלשלות שנאת ישראל     כשציבור היראים יתאחד, תיפסק השנאה נגדנו

 אלין ודורשין, תשפ"ג שו  ( ]יא, ב[ מאת רעהו

]השואל טוען שלו היה יודע זאת לא היה שואל את הרכב, קבלת שמירה   הרכב לא היה מבוטח נגד גניבהשאל רכב מחברו ונגנב ו

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א   ( ]יא, ב[ וישאלו איש מאת רעהו  )דבר נא באזני העם ם מבטחים את רכבם נגד גניבה[בטעות, רוב בעלי רכב הא

 ה " אשכול יוסף, תשע]יא, ג[    ?היאך נשא משה חן בעיני מצרים

אספקלריא, תש"פ     )דבר נא באוזני העם( ]יא, ב[    גדול   המטרה בנקמה בגויים ובהבטחה לרכוש  -"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"  

   (ח)עמ' 

 (ח' תירוצים)אשכול יוסף, תשפ"ב זכר ל'רכוש גדול'?   -מגדוע לא תקנו חז"ל דבר  

כל" המרבה לספר ביציאת מצרים לרבות כהנים ולויים, "]  'שלא יאמר אותו צדיק.. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם'

אילו לא ,  גופויסוד דברי הגר"ח מבריסק ב' דינים בעבד, דין שיעבוד בפועל, וחלות דין קניין ב,  שיעבודלמרות שכהנים ולויים לא היו ב

והשיעבוד   ,השיעבוד מכח אברהם הוא רק שיעבוד בפועל ,  הוציא הקב"ה וכו' הרי אנו ובנינו עבדים מכח חלות דין קניין שהיה לפרעה

ביזת מצרים וביזת הים  חלה גם על שבט לוי.    משועבדים בחלות דין קניין בגופם  .מכח מכירת יוסף הוא שיעבוד בחלות דין קניין הגוף

ד לקחתאע"ג  לו  הותר  רבינו  חלק, מ"מ משה  לקחת  הותרו  לא  על מעשה  .  הלויים  כפרו  יוסף, שכבר  של  וינס, ראה ארונו  הים ראה 

מצוות .  קושי השיעבוד או מצות הענקהעל  ביזת מצרים וביזת הים תשלום  .  מכירת יוסף והגיע הזמן להפקעת חלות דין קניין מגופם

וא.  הענקה חוב או מצווה נותנים שיעור ההענקה,  כנגד הפקעת חלות קניין .  יזה דברים  וביזת הים  כנגד שיעבוד בפועל,  ביזת מצרים 

. מדוע אין קם ליה בדרבה מיניה האם פרעה מת בקריעת ים סוף,  האם ב"נ חייב במצוות צדקה.  לא היה ללויים חלק בביזה  . מדועהגוף

וחלות הקניין בגופם היה   ,רק לפרעה, העבדות בפועל לכלל המצרייםהעבדות היה לכלל האומה המצרי או  .  ביזת מצרים וביזת היםנגד  

שלא יאמר  .  ביזת מצרים היה מכלל האומה המצרי כנגד השיעבוד בפועל, וביזת הים היה מגנזי המלך כנגד קניין הגוף,  שייך רק לפרעה

   (קיזאספקלריא, תש"פ )עמ'   [אותו צדיק

 שלמים מציון, תשע"ח )ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים( ]יא, ג[ ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם 

]העדפת שכן, העדפת בני העיר, מי קודם בצדקה שכנו או האם להעדיף קניה אצל שכן הגר לידו או אצל שכן שחנותו ליד חנותו?  

   (19פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  )ושכנו הקרוב אל ביתו( ]יב, ד[ העובד אצלו[ 
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ולא קבלו קצובה מפרעה, מתנות כהונה   ]לא היו בשיעבודמה אכלו שבט לוי בזמן השיעבוד    -ופרק מעליו עול חשבונות הרבים  

]יב, ד[     [ ולויה קודם עבודת בית המקדש, למען יחזקו תורת ה' גל"  )ושכנו הקרוב אל ביתו(  "עינינו  ישיבת מיר,    -מאמרי  אוסף גליונות 

 תשע"ח )עמ' יט( 

אספקלריא,  )ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים( ]יב, ו[    ]שתי מצוות דם מילה, ודם פסח[?  "האם יש מצוה ב"דם המילה

 תשע"ח )עמ' כז(

מקום המזוזה בצד שטח של ד' אמות רבועות,  רוחב ד' אך יש בו  ו  ד'   שאין אורךכ]  פחות מד' על ד' אמותחדר שגודלו  חיוב מזוזה ב

על צריך שיהא ד' חידושו של החמודי דניאל, שדווקא בית דירה , פתח בין שני חדרים קובעים את המזוזה לפי 'היכר ציר', בימין לכניסה

חדר גדול שממנו יוצא חדר קטן, לקבוע מזוזה   ,חידושו של רבי עקיבא איגרבפחות,  חייב במזוזה גם  חדר קטן ששימושו כך,  אבל    ד'

ורעק"א  ,החדר הגדול  תלכניס  מימין חיוב מזוזה כאשר בחדר  ,   דברי הפוסקים בנדונים המסתעפים מחידושיהם של החמודי דניאל 

מרפסת או גינה שנכנסים ,  האם מספק יקבע בפתח ב' מזוזות,  דול אין ד' אמות באורך או ברוחב אך יש בו כדי לרֵבעַ קטן היוצא מהג

מקום ששטחו ד' אמות לפי שיטת הגר"ח נאה ,  בפתח מעלית,  מזוזה בחדר ארונות  ,לתוכן מהבתים ]ואין להן פתח יציאה נוסף לחוץ[ 

לפי שיטת החזון איש ד' אמותהאם חפצים הקבו,  ולא  ]מקרר, ספסל, הסקה, ארונות קיר[ ממעטים משיעור  טעם מצות ,  עים בבית 

 עולמות, פט   ]יב, ז[ )שתי המזוזות(   מזוזה והכוונות בקיומה[

 ו " שמעתתא עמיקתא, תשע ]יב, ז[    )שתי המזוזות(קביעת מזוזה בחנויות ומשרדים  

כיפור קודם הבדלה, שהחיינו בהדלקת נרות בתוספת חג השבועות,    ם]רחיצה וסיכה במוצאי יואיסור חמץ בזמן "תוספת יום טוב"  

 נועם אליעזר, תשע"ח )כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי( ]יב, טו[  האם יש תוספת חג בשבועות[ 

 ב " מעדני אשר, תשע ]יב, טז[   )אך אשר יאכל לכל נפש(  ]היתר אוכל נפש ביו"ט[ביו"ט   מילה  הדלקת נרות בברית

 ב " מעדני אשר, תשע ]יב, יט[  ית חלב בפסח מפרה שאכלה חמץ  ישת

-לחם עוני, טעמי המקרא על 'כרת' הוא 'תביר'-]נכשל בשוגג שתיית שיכר בפסח, עונשו גלות, גלתה יהודה מעוני   כרת באכילת חמץ

 צבא הלוי, תשפ"ב  טעמו 'גרשיים'[ -טעמים הם 'גרשיים', כרת בעובד במקדש בטומאה שבירה, ובכרת של פסח ה

]קבלת התורה במדבר היתה בזכות אמונה בה' לצאת ממצרים  של אכילת חמץ הקדימה תורה גר לישראל?    "כרת"מדוע רק ב

  אינו מאמין מוכח ש חמץ,    אוכללהיות מישראל, ו  כעתבא  שהגר  ' וזרעם, זכרתי לך חסד נעוריך, אך  בלא לשאול מה יאכלו, ונהיו עם ה

בינת החכמה על משך חכמה,  )ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ( ]יב, יט[    בדבר שבזכותו נכנסו ישראל להיות עם ה'[

 תשע"ח 

בני ישראל, טומאת    ? מדוע מפורש בתורה חיוב בגר בשונה מכל איסור ]כשמוזכר ישראל, כל האזרח בישראל, מעשה בישראל, 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח )ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ( ]יב, יט[  פש, סמיכה על קרבן[לידה, גונב נ 

 ה " מעדני אשר, תשע[  ]יב, כאשמחת יו"ט   -ביקור קרובים ביו"ט 

]ומשה הפך הסדר, והוסיף אגודת אזוב, סדר הדברים מעכב, סדר הדברים בעשיית סדר נתינת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות  

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  ]יב, כא[ ם אל המזוזות()והגעת נחש הנחושת[

 ה " מעדני אשר, תשע ]יב, כא[    ?האם ביו"ט גם נאמר 'עשה שבתך חול'

לכם(     ]לימוד ממשיכת השה דזו דרך קנין[קנין חפצי מצוה, במשיכה   וקחו  והוראה, תשע ]יב, כא[   )משכו  נועם אליעזר,       ג" תורה 

 תשע"ח 

 במחשבה תחילה, תשע"ח     ה"במשנת הפרשה, תשע]יב, כו[    )מה העבודה הזאת לכם( ]מפתח מהעבר[ ?מדוע מקהים שיני הרשע

 בעמק הפרשה, תשפ"ג ]הרב משה בצרי שליט"א[   ]יב, כו[    )מה העבודה הזאת לכם(  חלקי הטוב והרע של הרשע
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בבן הרשע?   'בשורת הבנים' הרי מדובר  על  לכםמדוע הודו ישראל  וי  )מה העבודה הזאת  ויקד העם  כו[      (שתחו...  דרישה  ]יב, 

 וחקירה, תש"פ )עמ' יד( יט תירוצים

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ט( - מציון מכלל יופי  ]לגבי הוצאת בצקם, ושאילת כלי כסף מהמצרים[ 'העם' ו'בני ישראל'

    )ויקם פרעה לילה, ברש"י( ]יב, ל[   ]תכבד העבודה, מניעת ההתבוננות, קוצר רוח, חובת ההתבוננות[  "התבוננות"  -ל דרכך דעהו  בכ

     (קלהאספקלריא, תש"פ )עמ' 

]בין דינו של ישמעאל לדין בן סורר, באשר הוא שם או על שם סופו,   ?וה או בזכות העתידוהאם ישראל נגאלו ממצרים בזכות הה

 ( עואספקלריא, תשע"ט )עמ'  )קומו צאו מתוך עמי( ]יב, לא[ ב לברך את מנשה ואפרים וטענת יוסף ליעקב[סירוב יעק

יציאת מצרים   בליל  יצא לחפש את משה  ודם'?    -כשפרעה  'שחלק מכבודו לבשר  בירך  אותו  מי שראה  לבוש  האם  ]אינו 

השינה בבגדי  אלא  המלכות  בירושלים בבגדי  אוסטריה  קיסר  בביזיון,  מלך  לראות  מצוה  יש  האם  הלילה',  באמצע  בפיג'מה  'פרעה   ,

 מים זכים, תשפ"ב [ וברכו על ראייתובכובע קש, 

לא אוסיף עוד ראות פניך, אסור הסתכל בפני אדם רשע, האם  ]הבטחתו  כיצד יכל משה לראות את פרעה בליל יציאת מצרים?  

 מים זכים, תשפ"ב  פרעה ראה את משה בלילה או רק צעק לעברו בחושך, למשה לא היה ענין להביט על פרעה בבזיונו, כי אינו 'מלך'[

ה'חן]סוד החן   למתנת  כלי קיבול  להיות  עצמינו  הופכים את  אנו  ה'  '.  בעבודת המידות הטובות  בעיני  חן  למציאת  רצון שנזכה  ויהי 

 היא שיחתי, תש"פ  )וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות( ]יב, לה[ [ובעיני אדם

הוצאת   -הגשה, יציאת מצרים    -]ישיבת ישראל בארץ גושן, מלשון  בירורי ניצוצות הקדושה )א( תכלית גלות מצרים וכל הגלויות  

תם בטומאת מצרים, יציאת מצרים תיקון ניצוצות הקדושה ש'נשבו' בקליפת הטומאה אחר חטא אדם הראשון, נשמות ישראל משביי

תכלית כל הגלויות, ביציאת מצרים נשלם בירור ניצוצות הקדושה בה, ולכן נאסר לשוב אליה, איסור חזרה למצרים, בכל שנה בליל 

הארת תיקונים מימי יציאת מצרים מתחדשת בכל שנה[   -בלשון הוו    -ו  הסדר מתבררים כוחות הקדושה מתוך הקליפה, זמן חירותינ

 עולמות )יג(, תשפ"א  - שיעורי אור החיים  [ו( ]יב, ל וינצלו את מצרים, ברש"י)

בירור כל ניצוצות הקדושה  דגן,    -  כמצולה או כמצודה שאין בה דגים  -וינצלו  ]בירורי ניצוצות הקדושה )ב( באמצעות עסק התורה  

מכת ני,  מצולה: רכוש רוח  ,גשמי  רכוש  מצודה:.  וכך נתבררו כל ניצוצות הקדושה  -במכת בכורות הקב"ה עבר בתוך מצרים    מתוכה.

, אך גם בדרך עינוי והצרות  ניצוצות הקדושה מתבררים באמצעותישראל.    -, ע"י 'בכור' הקדושה  הטומאה  'בכור'בכורות ביטול קליפת  

הגלות נתארכה כי כל , פיזור ישראל בארבע רוחות העולם ,השואבת ניצוציה במקום שהם כאבן. ח התורהוכ - מעולה יותרהמובחרת וה

בירור ניצוצות הקדושה במצרים מכוחו של יעקב אבינו  הבטלים מן התורה, אין משה חפץ לגאול עם  בתורה ובמצוותעוד שאין עוסקים 

. ניצוצות הקדושה בגלות מצרים  בו נטועים נשמות כלל ישראל ומכוח תורתו נתבררו"  יעקב אבינו הוא "האילן הטוב.  עמוד התורה  -

הנ השער  את  נשיג  לבוא  הקדושה'  לעתיד  התורה  לא  .  בכח  עדיין  אולם  ממנה,  הניצוצות  כל  בבירור  היתה שלימה  ממצרים  הגאולה 

כל ניצוצות הקדושה,   לעתיד לבוא, לכשישיגו ישראל את השער החמישים משערי הקדושה יתבררו, באמצעות התורה.  היתה מושלמת

 עולמות )טו(, תשפ"א  - שיעורי אור החיים [ו( ]יב, ללו את מצרים, ברש"יוינצ) [ויבוא כל העולם לתיקונו המושלם

פקודיך דרשתי,     )וגם ערב רב עלה עמם( ]יב, לח[  []מי היו, כמה מנו, מדוע נקראו כך, חרטומים, מדוע הסכים משה לצרפםה'ערב רב'  

 תשע"ט 

יהי מקץ  )ו  בני אפרים שיצאו ממצרים לפני הזמן ונהרגו  הקשר הנפלא בין שלשים שנה שנוספו בחטא מכירת יוסף לטעות

 שבילי פנחס, תשע"ט [ שלושים שנה וארבע מאות שנה( ]יב, מ

מלאכת מחשבת,      [שנה( ]יב, מויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות  )  יו בני ישראל במצריםחשבון ארבע מאות ושלושים שנה שה

 ברכת מרדכי, תשפ"א   תשע"ט

ה'   הצובאות..[צבאות  למראות  והקשר  זה?  של שם  'צבאות'? מה משמעותו  ישראל בשם  נגאלו  ה'(  ]מדוע  צבאות  כל  מא[     )יצאו  ]יב, 

 תשע"ד  ,שיעורי הרב רוזנבלום
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בהלכה   שימורים  המיטה,  ליל  על  שמע  קריאת  פסח,  בליל  פתוחה  דלת  שהשאיר  פיקדון  פסח[]שומר  בליל  שניזוקו  )ליל    מקרים 

 מעדני אשר, תשע"ח שימורים הוא לה'...לכל בני ישראל לדורותם( ]יב, מב[ 

צבא הלוי,    סוכה, שומר מצוה לא ידע דבר רע[]תושבות, בן א"י בחו"ל, ישיבה יחיד בבית, בבליל הסדר השני בחו"ל    -ליל שימורים  

 תשפ"ב 

 נחל אליהו, תשפ"ג  ולא תהיה׳ | ליל שימורים הוא לה׳ ׳ומת׳ כל בכור | ׳צעקה׳ כמוהו ׳לא נהיתה

   מחמדי התורה, תשע"ח[ ליל שימורים] מדוע לא אסרו קריאת ההגדה לאור הנר מחשש 'שמא יטה'?

 אמרי עזר, תשע"ח  גלות וגאולה 

שהייה בין גוים, החזק שורד, תפקיד   -יציאה מבית עבדים, הגאולה הרוחנית  -]הגאולה הגשמית גאולת מצרים  -בין ישראל לעמים 

, השפעה אמריקאית של 'מלכות של חסד', מנשה חברנו, רב אשי עורך תלמוד בבלי היה רץ הגויים בעולם, שיעבוד כיום, תרבות הגוים

לע"ז,   מנשה  גוי אחר  הוא  עצמו  היהודי  מה'גויות',  ולהתנתק  הדלת  את  לסגור  שימורים,  ליל  למכה,  רפואה  להקדים  שבכיס,  הע"ז 

פת יהלומים אמיתיים באבני זרקו נוצצים, פן יהיה למוקש קדוש, לעג לאווילות הגוים, מלחמה ב'ערכים' מזויפים, גאוות יחידה, החל 

בקרבך, השתתפות בפסטיבל הכנעני ב'הפרדה' מליאה, כשאדם יש לו הרגשת נחיתות, אשר קדשנו במצוותיו, הקב"ה דיבר אלינו ואנו 

 הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א  - תורת אביגדור מדברים אליו, תכלית המצוות, ואבדיל אתכם מן העמים[

 ד "כאיל תערוג, תשע]יב, מב[    (זצ"ל)במשנת הגראי"ל שטיינמן  הגאולה העתידה

שיעורי הרב  ב, מו[   ]י)ועצם לא תשברו בו(    מדוע ישראל יצאו בחיפזון ממצרים? כיצד הדבר השפיע על מצוות קורבן הפסח?

 תשע"א  ,רוזנבלום

    (נבאספקלריא, תש"פ )עמ'     )ועצם לא תשברו בו( ]יב, מו[ "כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות", הכח שבאדם לשנות

]תשלום על ביצוע מצוה, דין תורה, עדות, הזאה במקדש, מלמד תינוקות, הוצאות נסיעה, שכר כפועל למוהל בברית מילה  תשלום  

בטל, שכר על הטרחה, שכר בדיקת וביקור התינוק, 'שכר שבת', מוהל מומחה כשיש עוד מוהלים בעיר, למול בשעה מסוימת או במקום  

 עומק הפשט, תשע"ח ]יב, מח[  )המול לו כל זכר(   פוטר מתחנון[מסוים, שכר ריפוי, מוהל הנוטל שכר האם 

]נחלקו הראשונים  ביבמות אם חובת המילה היא לבנים שהיו לו בגויותו )תוס'( או לבנים שנולדו אחר שנתגייר    מילת בני גר תושב

ייר כקטן שנולד )רש"י(. וקשה בדעת תוס' הא אחר גרות ישראל גמור ופשיטא שמחוייב למול בניו, בנוסף קשה בדעת רש"י הרי גר שנתג

וכי יגור אתך גר ועשה  )[   הרי אין להם קשר קורבה  ,בנים שנולדו לו קודם גירותו ולא מלו עצמם, יעכבוהו מאכילת קרבן פסחומדוע ש

 יב תרוצים   ז )עמ' סה(" תשס . עיון הפרשה  [יב, מח]  (רפסח לה' המול לו כל זכ

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  ]ברית מילה בלילה[כיצד מלו את בני ישראל בלילה? 

 ( רזירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' האם הסנדק יושב על כסא של אליהו או על כסא אחר בברית מילה?  

 ( יג מנורה בדרום )לא(, תשפ"ב )עמ'שליט"א[  מנחם גולדברג]הרב הנהגת הסנדק בברית מילה  

 ( רפא מנורה בדרום )לא(, תשפ"ב )עמ'שליט"א[  אברהם מייזעלס]הרב סגולה לעשירות בסנדקאות  

 ( רפז  מנורה בדרום )לא(, תשפ"ב )עמ'שליט"א[  מלין  חיים]הרב סנדקאות לאדם רשע 

 ( רידירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' משמעות השאלה בפדיון הבן "במאי בעית טפי"  

     ]יב, מח[ )המול לו כל זכר(   ]האם מעכב לאכל קרבן פסח, מחובר לגוף, עתיד ליקצץ, שיער, חציצה בשערות[  חיבורין בעור הערלה  

 נועם אליעזר, תשע"ח 
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סעודת ברית בזמנה, ברית לחולה שהחלים, שלא סעודה בערב שבת אחר חצות,  ]סעודת ברית מילה שתוכננה ליום שישי ונדחתה  

ביום   סעובזמנה  נפש'דשישי,  'פיקוח  סעודת  שישי,  ביום  מצוה  שישי[ת  ביום  החודש  עיבור  סעודת  בדרשה,  ההלכה  לפרסום  הגר"י    , 

 אוצר הפרשה, תשפ"ב  - זילברשטיין שליט"א

 ד " אשר ליהודה, תשע ]יב, מח[  )המול לו כל זכר( עודה בברית מילה  חיוב ס

 מחמדי התורה, תשע"ח ברית מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט?  -איך מלו ישראל בליל פסח 

 אבי עזרי, תשע"ז   ]הרחקה מהנהגת פרעה נכללת בציווי זה[כמעשה ארץ מצרים לא תעשו 

עולם, תפילה  מצוות האמונה   של  ומנהגו  אין טבע  ישראל,  לארץ  לחיזוק האמונה, מדרגת האמונה תנאי  נועדו  מצרים  יציאת  ]ניסי 

 דרכי החיזוק, תשע"ט )עמ' ה(  נא[ויהי בעצם היום הזה( ]יב, ) לזכות למדרגת האמונה[

]התחלת התורה מבראשית ולא מהחודש הזה    הגילוי של יציאת מצרים עתיד להתגלות על כל העולם  -לתת להם נחלת גוים  

אין תחיית המתים מן התורה, תחיית המתים מתוך הגילוי  -רים מלמדת את עיקרי האמונה, הכפירה המונחת באמירה לכם, יציאת מצ

החודש הזה  -צירוף בראשית ל  -שבבריאה, ביציאת מצרים התחדש סדר זמן של חודש, בארץ ישראל גם השנה היא חודש, סוד העיבור  

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

באר הפרשה,  )ויהי בעצם היום הזה( ]יב, נא[  ]אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה[  האמונה בהשגחה פרטית    -זכירת יציאת מצרים  

 תשע"ח )עמ' א( 

, ההבנה שנמצאים במצב ]יציאה ממ"ט שערי טומאה, הרחב פיך ואמלאהוה'מעלך מארץ מצרים' ולא 'המוציאך מארץ מצרים'  

 ארחות חיים, תשפ"ב של 'חסר', שעת הקושי היא 'עת רצון', יצר הרע הוא דמיון פורח, הבריאה מדברת אלינו[ 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט   ל ידיעה ביחוד ה' ולא על רגשותהמיוחד באמונת ישראל הנשענת ע

'ולמען   -נאמר  מכת ארבהלהגיע? מדוע דווקא ב  אמורהמהיכן ידע משה איזה מכה  ]זה כלעומת זה    -אמונת העם ואמונת משה  

בנך   באזני  בנךתספר  זו?ובן  במכה  הייתה  מיוחדת  'התעללות'  איזו  בקולי)  ['?  ישמעו  ולא  לי  יאמינו  לא  נויגרשל      (והן  דוד  מרדכי  הרב 

 ( נוות, תש"פ )עמ' אוסף גיליונ  - שליט"א

ביאור הכתוב "כי אני הכבדתי את ליבו כו' ולמען תספר ]  ע"י ספור נפלאות השם, עדות קיום על מעשי בראשית זוכים לתורה 

ות, קיום שטרות הוא בירור על עדות זו היא כעדות קיום שטר ,באזני בנך כו' וידעתם כי אני השם, בני ישראל נועדו להעיד על הבורא

הם מבררים ומקיימים את האור שטמון בתוך הבריאה, כל הגלוי   שטר קיים ומצד שני העדות כולה יונקת מהעדי קיום, כלל ישראל

עליהם נשען  האלוקי  האלוקי  לגלוי  מצטרפים  הם  זה  ע"י   מחמת  תספר,  ולמען  וזהו  התורה,  להשגת  זוכים  וכך  בו,  מתדבקים  והם 

 פר שפת אמת, תשפ"ג שיעורים בס [  השם בבריאה כך הוא זוכה לתורה , וידעתם כי אני השם, ככל שהאדם מברר את אורהעדות

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נב(]לא הוזכרה בגמרא[ מדוע הוזכרה יציאת מצרים בברכת המזון? 

 תשע"ז ישיבת מיר,     פרי ביכורים, תשע"ז    ב" נוה ההיכל, תשע ]יג, ג[  פסח  זכירת יציאת מצרים בכל יום ובליל 

יום בשבת, ]זכר ליציאת מצרים, בקידוש היום, שבת כזכר ליציאת מצרים, מצוות זכר ליציאת מצרים,  זכירת יציאת מצרים   בכל 

 עומקא דפרשה, תשפ"ב ובפסח[ 

 תשפ"ג   תשפ"א   משנת מהר"ל, תש"פ   לידת כלל ישראל  -זכירת יציאת מצרים 

 תשפ"א     משנת מהר"ל, תש"פ]יחוד האומה הישראלית[  בזכות שלא שינו שמם ולשונם מדוע יצאו ממצרים

גון: על קיום מצות עשה שהזמן גרמא ]כ  האם מותר לנשים לברך]  מצות עשה שהזמן גרמא  -חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים  

[, דעת החינוך  ספירת העומר והבאת ביכורים],  אגרמהגדרת מצוות עשה שהזמן  ,  פרטי המנהגים למעשה,  [ציצית, שופר, סוכה ולולב

בזכירת יציאת  מחלוקת הפוסקים האם נשים חייבות  ,  והרי זו מצות עשה שהזמן גרמא  במצות סיפור יציאת מצרים,   נשים חייבותש

ההלכה    -  בספירת העומר  , ברכת האילנות,  ברכות השחר,  פסוקי דזמרה,  ב בהבדלה וברכת הנר בהבדלה,  לבנהקידוש  מצות  ב,  מצרים
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 ד " הגר"א עוזר, תשע   עולמות, רמ]יג, ח[   הגדת לבנך(ו) והמנהג למעשה[

האם יקרא רק חלק מהאגדה, קרא את שירת הים האם יצא, יש לו בן קטן ובן    -]אנוס, כגון יולדת חיל רופא    מצריםסיפור יציאת  

    (קלאיא, תש"פ )עמ' אספקלר   גדול עם מי ירחיב בסיפור, השוני בסיפור יציאת מצרים וחיוב זכירתו בכל לילה[

מגיד דבריו ליעקב,  ]כל דכפין, דברי היעב"ץ, הזמנת גוי לסעודת החג, אכילת מצה, מגעו ביין[  האם גם גוים משתתפים בליל הסדר?  

 ( כזתש"פ )עמ' 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז    ]יג, ח[ )והגדת לבנך ביום ההוא(מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב ]בהגדה של פסח, בקידוש, בזמירות, ע"י שנים[  כל פסוק דלא פסקיה משה -בעבור זה 

 ( אמגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' ל ]בשיר והלל[ת מצרים 'ברננה' מצוות סיפור יציא

]המיוחד בזכירת מצרים של ליל הסדר שהוא בדרך שאלה ותשובה, השאלה כבסיס לתשובה, אפילו הוא לבד שואל   כוחה של שאלה

 ( יזאספקלריא, תשע"ט )עמ'    )והיה כי ישאלך בנך( ]יג, יד[  לעצמו, דרך הלימוד של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, חברותא ביחיד[

   ]יג, ח[ )והגדת לבנך ביום ההוא( ]סיפורים בנושא[החובה של מחנך והורה להתאים את הלימוד לרמת התלמיד ולעודדו להצלחה 

 צקי, תשפ"א הרב שלמה קולד - וארטים לפרשת השבוע

לקטן לעבור   ]חינוך האב, חינוך אחרים, הפרשת קטן מאיסורים, לברך עם קטן ולענות אמן על ברכתו, ספייה  חינוך קטנים למצוות

 )עמ' ס(עיון הפרשה, תש"פ   ]יג, ח[ )והגדת לבנך ביום ההוא( על איסור תורה או איסור דרבנן, הרחקה בין בשר לחלב בקטן[

]ארבעת הבנים והיחס השונה לכל אחד מהם, לדעת היכן לשתול כל צמח, חנוך ך את כל הילדים בצורה אחידה?  האם שייך לחנ

לנער על פי דרכו, להכיר את תכונות הילד ולנווט אותם, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, הרש"ר הירש זצ"ל, הרב מפוניבז 

'? איזו 'התעללות' ובן בנך'ולמען תספר באזני בנך    -נאמר  מכת ארבהלהגיע? מדוע דווקא ב  אמורהמהיכן ידע משה איזה מכה  זצ"ל[   

 (סחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  - מהיהפרשה המחכ והיה כי ישאלך בנך( ) [מיוחדת הייתה במכה זו?

שמחת יום טוב מול הידור במצוות סיפור והגדתך לבנך,  ]שאר לבד  ילנסוע לנכדו לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים כשאשתו ת

)והגדת  יציאת מצרים, שמחת יום טוב מול עיקר מצוות סיפור יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים לנכד, כשיש לנכד אב וכשאין לו[  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ז(  - חשוקי חמדפניני    ]יג, ח[ לבנך ביום ההוא(

 היא שיחתי, תש"פ )וכל בכור אדם בבניך תפדה( ]יג, יג[    [. תורה או כסףמהו העיקר ומהו הטפל] מה אתה רוצה יותר? 

 כב(   פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  )וכל בכור בני אפדה( ]יג, טו[הוצאות ממון בכדי לקיים פדיון הבן בזמנו 

)קדש לי כל בכור(   [, קדושת בכור אחר שנפדה]שהחיינו בפדיון הבן הפקעת הקדושה מהבכור או הוספת קדושה -מצות פדיון הבן 

   (להאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]יג, ב[

 צבא הלוי, תשפ"ב    הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א  קדושת בכור מאב ובכור מאם

    (מזאספקלריא, תש"פ )עמ'    פדיון הבן בלילה

   (סחאספקלריא, תש"פ )עמ'    [, דף גמרא הוא גם פ"ד]האוכל בסעודת פדיון כאילו התענה פ"ד תעניות פ"ד תעניות

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מה([  עומד להיכנס למשרפות באושוויץפדיון הבן ב]אין לו כהן לפדות בנו, האם יתן להקדש? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נב( '? ברוב עם'פדיון הבן במקום שיש הרבה ילדים האם נחשב 

 נועם אליעזר, תשע"ח )וכל בכור בני אפדה( ]יג, טו[   ]פדיון הבן קדושת הגוף, האם מועילה פדיה[פדיון בכור ישראל במצרים 

פה" אך ניתן לרפא ע"י ניתוח חייב בפדיון הבן, בעל תשובה שאינו ]תינוק שנולד עם מום שהלכתית הוא "טרישאלות בדיני פדיון הבן  

ולוים, או שאינו חייב דאין הולכין בממון אחר   ונולד לו בן בכור האם חייב לפדותו דרובם ישראלים ולא כהנים  יודע יחוס משפחתו 
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]יג, טו[  ברכה[האם יכול הכהן לחייב האב לפדותו מדין לצאת ידי שמים, לפדותו בלא  הרוב, רוב מעליא,   פניני    )וכל בכור בני אפדה( 

 אי"ש, תשע"ח 

 

 חודש שבט: 

 

עבד נאמן, על האדם    -קטן כעיני עצמו, הדלי הוא כלי המשועבד לתוכנו, מעלת משה רבנו    -]האדם הגדול    דלי  -מזל חודש שבט  

 רץ כצבי, תש"פ ירידת גשמים[ לדלות מעצמו את הנקודה הפנימית, 

 רץ כצבי, תשפ"ב ]מעלת השתיקה[  יונה הנביא -חודש שבט 

 

 :  יםאקטואלי יםנושא

 

ויב ברכת המזון  והסיחרך  והמטיב  לברך הטוב  עכשיו   שכח  יאמר  והמטיב, האם  בירך הטוב  נזכר שלא  כך  ואחר    דעתו, 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ג ן? תחילת ברכת המזוחוזר להטוב והמטיב, או 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ג  .ואינו יודע באיזה חלק של ברכת המזון נרדם נרדם באמצע ברכת המזון של שבת והתעורר

ציצית,  ] תות האם מקיים שתי מצוות?  הלובש שתי טלי נוספות, רפיצול דירה לחדרים קטנים כדי להמצוות  וויח מצוות מזוזה 

עופות רבים במקום לבית  שור אחד לקיים הרבה מצוות שחיטה, לא לחפש מצוות  לשחוט  שאר יהל  ,מחוץ לבית  לום, לחפש שמחוץ 

 "ח, תשפ"ג דברי שי בבית ע"פ הגר"א[ 

טיסה שלא הושלמה והתרסקה כאסון בנפל מטוס שנפל,  ]  ?הנספים את תשלומי הטיסהת התעופה להשיב ליורשי  האם על חבר

, כרטיס טיסה הינו למוטב בלבד, ואין  יין 'סתם' או יין 'זה',  את מחיר הכרטיסחזיר  תעופה להאו אסון התאומים, האם על חברת ה

יונה הנביא שילם שכר הספינה לפני שעלה האם זכאי לקבל זיכוי  אפשרות להעב משהופל למים, דמי כל הכרטיס או דמי  ירו לאחר, 

 שפ"ג ף, תאשכול יוס [טיסה שלא הושלמהחלק יחסי מה

לפרוץ   מותר  בהתרסקותהאם  מטוס  אחרי  לתוך  הצלת  ספק  בשביל  לסכנה  עצמו  להצלת םולהכניס  לסכנה  עצמו  ?]מכניס 

 שפ"ג ף, תאשכול יוס  [ , הצלה, סיכון עצמי, פיקוח נפש, מטוסהזולת או הרבים

ונסחפו לחוף אשקלוןהמכולות שנ ים  ים,    פלו בלב  של  בעלים  ]זוטו  יאוש  ים,  של  כזוטו  נידון  בתוך מכולה האם  הנמצא  הממון 

ימת הכנרת היא 'זוטו של ים', מים שיש נרת, האם  הביזה, חיוב השבת אבדה בציוד ימי מתנפח הנמצא בכמחמת זוטו של ים או מחמת  

 ( קיגם )מד(, תשפ"ג )עמ' מנורה בדרו]הרב ערן כברה שליט"א[   [, השבת אבדהלהם סוף

תורה   בכתרה של  האברכ]משתמש  הרמב"ם    ו,בזמנינ יםפרנסת  לחפדברי  בהםקרדום  משל    \ור  גדלהו  הגדול,  הכהן  את  להעשיר 

]הרב      [ףאחיו, תלמידי חכמים שהיו בעלי מלאכה, כולל אברכים, פרושים, אחר השואה, אברך או מגייס כספים, כשאינו נצרך לכס

 (סחם )מד(, תשפ"ג )עמ' מנורה בדרושליט"א[  ישראל צבי גרינברג

 גולדברג ישראל  ]הרב      [', 'בעל החוטם'חכינתו'  מול  'חניכתו'להכלימו, או שאינו מתכוין להכלימו, ביוש,  מלבין,  ]  המכנה שם לחברו

 (נזם )מד(, תשפ"ג )עמ'  מנורה בדרושליט"א[ 
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]כלה המדליקה נרות לראשונה, הפרשת חלה, טבילה, על כל אשה המקיימת מצוה בפעם הראשונה בחייה האם תברך שהחיינו? 

 ( קלטם )מד(, תשפ"ג )עמ' מנורה בדרו [יאיר מינקוס שליט"א הרב]  [פעם אחת אחר נישואיה, באיזו מצוהראשונה, מצוה 

'צדיק' אך אינו תלמיד חכם?  מההאם יש דיני קדי ירא שמים  למי שהוא  גדול עם  ]עם הארץ  , ממזר תלמיד חכם קודם לכהן 

 (קנטם )מד(, תשפ"ג )עמ' מנורה בדרושליט"א[  נחמיה סגל]הרב   [םהארץ, קימה בפני בעל מעשי

 פ"ג , תשןותתענג בדשמסירת שיעורים לציבור )יא( 

שבועה או שבועה בלשון  חפצא וגברא, נדר בלשון  נדר על חפץ ושבועה על האדם,  ]עם חברו במכונית האם חל הנדר?    לא לנסוע  רנד

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ג [ נדר

 , תשפ"ג ם נחוציםעניני  הגר"י טשזנר שליט"א[]  ]גרף של רעי[שטיפת הרצפה בשבת 

 , תשפ"ג ם נחוציםעניני   הגר"י טשזנר שליט"א[] על חמשת מיני דגן ת הנהניןברכ

 דרישה וחקירה, תשפ"ג  [ ך שהגיעה מעובד זר, שדכן שהצעותיו מסתיימות בגרושין]הצעת שידושאלות בעניני שידוכים 

באונס ומתנה  תלי]  מכירה  וזבין,  מתליוהו  בכפיה  קדושין  וקדיש,  מצד  והו  גדולה  נדוניה  כפיית  אחר,  צד  או  ההורים  או  החתן  צד 

התחייב לאשה ממון  ,  החינוך  ממשרדלה  יועד  המשכר  החתים מורה על ויתור  מנהל  ,  החתים עובד לוותר על זכויות מגןמעביד  האשה,  

עשה  ,  הזמין אדם גדול לוורט כדי שיתחייב לו נדוניא גדולהז,  התחייב לחתן סכום מופרמחותן  ,  רב כדי שתתחתן איתו ומסר מודעא

שאינו מודעא  ומסר  כנסת  בבית  מתנה  קידוש  דיניבתורת  בך,  הייתי  משטה  הת  ,  זכות  למורהבעבודה,  או  החינוך  למשרד  אבני  [  יעה 

 משה, תשפ"ג 

בסכנה]  כשרות תרופות כרוך  אינו  כאשר  רפואה  לצורך  איסור  אכילה,  אכילת  מד  ,כדרך  אכילה,  כדרך  מדרבנן, ושלא  או   אורייתא 

סורי  במקום חולי הותרה הנאה מאי.  כילה והנאה שלא כדרכה לצורך רפואהא"   האכילה והנאה "שלא כדרכן,  להתרפא באיסור דרבנ

 , מיחוש בעלמא, מקצת חולי, חולה שנפל למשכב וכן חולי כל גופו דרגת החולי הנצרכת להיתר אכילה שלא כדרכה, אכילה  דרבנן אך לא

הנאה מטעמה  לא אוכלה, אין  לעה ובוכי    –  שלא כדרכה  יא בגדר אכילהאם ה לא נפסל מאכילה[ הנטילת תרופה שמעורב בה איסור ]ו

בר  תרופה שמעורב בה ד,  בתוך כמוסה  נטילת תרופה כאשר היא עטופה בנייר,  כרכו בסיב  -    כמוסה  –  קפסולה ר,  ופעמים שאף טעמה מ

איסור שנשתנה  ,  בחמץ בפסח ובשאר איסורים - אחשביה ה, לאכילנטילת תרופות שהאיסור המעורב בהן נפסל  ,איסור שנפסל מאכילה

, רפואה, ירופטחזי לאצ  ת, וגם אין לאסור מצד חצי שיעור, כיון שלא שייך אין באיסור שיעור של כזי ר,  מיסודו פקע ממנו שם איסו

  עולמות, תקצ פיקוח נפש, חולה[ 

מעלת הרגש, יתרון הרגש, הקבלה וקישור בין השכל לרגש לצמדי ]לזכרו של הגר"ש פישר זצ"ל    -שכל ורגש בדרשות בית ישי  

ארבע שיטות בראשונים: רש"י וסיעתו, ר"ת וסיעתו, רמב"ם וראב"ד, גאונים ברמב"ם, דעת הגר"א, ענינים, הבדלים בין שכל לרגש,  

אם , הלשמה בגוי וישראל עומד על גביוהמנהג במאות שנים אחרונות בישראל כדעת רמב"ם, האם ניתן לצרף דעות החולקות כספק,  

גויוכו עבודת  על  ישראל מועילה  גוי,  נת  ב,  לשמה במצת  עבודת מכונהדין לשמה  ע"י מכונה,  מצות  עורות  לשמה בעשיית בתי ,  עיבוד 

טווית חוטי ציצית ע"י גוי  ה,  "י מכונ, עשיית בתי תפילין עדבר שהוא הלכה למשה מסיניתפילין, לשמה בכל    רצועות, לשמה בתפילין

 ( רידירחון האוצר )סא(, תשפ"ב )עמ'  שליט"א[ אוריאל בנר]הרב  [ועבודת מכונה

כיבוש הארץ, קדושת הארץ, האם מדין ירושת הארץ,  ]  האם דוקא בסמוך לגבולות הארץ?    -כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם  

רצף או גם  תוספת שבת, או בכל מקום שהיא 'ארצם של ישראל', תושבות,   -סיפוח וטפלות קדושת המקום מתפשטת כמו קדושת הזמן  

 ( צגקירחון האוצר )סא(, תשפ"ב )עמ'  שליט"א[ עמיחי כנרתי]הרב  ללא רצף, דעות האחרונים שדנו בנושא[

 ח( מ מנורה בדרום )לא(, תשפ"ב )עמ'שליט"א[  ישראל גולדברג]הרב שכר פסיעות 

או ברכב    -ריצה לבית הכנסת   הריצה  ברגל  ומוקדם,  להגיע מהר  בכדי  היא  הריצה  וטורח, האם  אין מאמץ  פסיעות, ברכב  ]שכר 

רץ מהלכות תפילה או מהלכות קדושת בית הכנסת, ריצה לבית הכנסת אחר שכבר התפלל, רק לנשים ולעמי ארצות או גם באנשים[  

 כצבי, תשפ"ב 
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לפי היצירה ]תינוקת שנולדה עם עובר בבטנה   נקבעת ההורות  פונדקאות, האם בבהמות  האם העובר מתייחס לאם או לתינוקת, 

 ( קכט מנורה בדרום )לא(, תשפ"ב )עמ'שליט"א[  ערן כברה ]הרב   [ברחם הבהמה, האם העובר במעי התינוקת הוא 'ממזר'

 ( ר מנורה בדרום )לא(, תשפ"ב )עמ'שליט"א[  גמליאל הכהן רבינוביץ]הרב ברכת הגומל למי שנדבק בקורונה בכוונה 

מנורה בדרום  שליט"א[    הרב און אברהם הכהן סקלי-עמנואל מוקנדוב שליט"א ]הרב  חשיבות קריאת שמע של שחרית קודם הנץ  

 (רס  )לא(, תשפ"ב )עמ'

 אהלי טהרות )פט(, תשפ"ב   כלי המחזיק מ' סאה האם כשר לנטילת ידים

 אהלי טהרות )פט(, תשפ"ב   ]טומאת מת[צינורות שמעל קברים )ב( 

נטילה ע"י גוי, ממחטות לחות, מדוע אין בליל הסדר, חיוב נשים, נטל    ]בשמן ודבש,  "לזצבסקי  שו"ת הגר"ח קני  -מים אחרונים  

 דרישה וחקירה, תשפ"ב   חולה האוכל בתשעה באב[ ,ידיו אחר הסעודה אחר שעשה צרכיו

, באיסורים, במצוות, בברכת המזון, באכילת יום ]הנאת גרונו או הנאת מעיו  ם?קידש והקיא את היין מה דין המקדש והשומעי

 פניני הלכה, תשפ"ב  שליט"א[  הרב חיים הלפרט] [בת ויום טוב, סעודת פורים, אכילת קדשיםהכיפורים, סעודת ש

]עובד מאפיה שהתיז במטף לכבות שריפה והזיק גם חומר גלם, האם חייב לשלם, נזק, נזקי אש, טמון  הזיק בשעה שכיבה שריפה  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב תקנה להגנה על המציל, זורק חץ וזורק כלי, ניתוק קשר סיבתי[ באש, 

בן ספרד המתארח אצל בן אשכנז ואוכל חלה מתוקה, ]  ה?  לשיעור קביעות סעודת הבאה בכיסנין  אם פת גמורה מצטרפת לפה

 פניני הלכה, תשפ"ב  שליט"א[ קנהרב זאב פרא] פת גמורה, אכל כשיעור קביעות סעודה מעוגות או רוגעלך יחד, אכל פיצה קודם ללחם[

יומו  ]בתחילת החודש או בסופו, בתחילת החודש מפסיד המשלם מצוות 'בש?  זמן התשלום למעון בתחילת החודש או בסוף החוד

שכרו', להתנות שאם יצליח לשלם בזמנו הרי שהוא 'זמן    תתן שכרו', כשאין יום קבוע לתשלום השכר האם ומתי מקיים את 'ביומו תתן

  הרב אליסף פרלמן ] התשלום' ואם לא אד כשישלם בפועל הוא 'זמן התשלום', להתנות עם השכיר שאי התשלום הוא בהסכמתו 'איתך'[

 תשפ"ב  פניני הלכה, שליט"א[

 בינת ההלכה, תשפ"ב [ , עם ברכת הגפן או בלא]ביחיד, בשנים בשלושה, בעשרהברכת המזון על הכוס 

מדין   ולחברו  לעצמו  ברכה  באותה  מדאורייתא,  [ת'  ערבו'להשתמש  בה  שחייב  מי  להוציא  יכול  האם  מדרבנן  מצוה  על  המברך 

קטן    טבילת כלים, הפרשת תרומות ומעשרות, קטן וגדול, מצוות שהן חובה: שהחיינו על מצוות סוכה, קטן שהגדיל בספירת העומר,  

חברו ל להוציא  חומץ,  היה  ומצא שבכוסו  ולחברו  לעצמו  חברו, קידש  עבור  יין הקידוש במקדש  הציצית, שתיית  גדול בברכת  הוציא 

בברכת השחיטה, האם צריך 'קביעות' להוציא את חברו, 'ערבות', 'שומע כעונה', המוצאי חבור מדין ערבות האם הוא מדין 'שליחות' 

'שומע כעונה', האם ספק ינאי המלך, תרי    או מדין  מחויב מוציא ודאי מחויב, שמעון בן שטח הוציא בברכת המזון את המלכה ואת 

 פניני הלכה, תשפ"ב  שליט"א[ גרנהרב אברהם ז] לקטן אין 'ערבות' להוציא אחרים[ דרבנן האם מוציא חד דרבנן,

 בית מדרש חזו"א, תשפ"ב -בי מדרשא ]הרב אליהו בייפוס שליט"א[ בשבת דיני בורר בפינוי שולחן לאחר הסעודה

באופן   ת,  סדר השולחן אחר סעודה שלישי א, להאם מותר לתת מאכלים אחר סעודה שלישית במקרר או במקפי]  מכין משבת לחול

לשב נשארים ששנשארים  ובאופן שלא  בזה הכנה משבת ם,  ת שם,  ואין  לביתו אחר התפילה  או הטלית  להחזיר הסידור  מדוע מותר 

, קיפול בגד והצעת המיטה, הדחת קערות, יין משבת למוצאי שבת, לגלול ספר תורה משבת ליום טוב, להעמיד שולחן מיום טוב  לחול

 בירור הלכה, תשפ"ב [ או 'תיקון' לצורך חוללחבירו, שטיפת ירקות ו בשר לצורך חול, 'עשייה' 

 דרישה וחקירה, תשפ"ב   ?האם להכין מכונית בערב שבת, כדי למעט חילול שבת מאמו

אבר הצלת  לצורך  בשבת  עיוור'  'לפני  התורה   לעבור  בכל  אבר  סכנת  שנחתכה,  אצבע  להצלת  תפירה  לצורך  בשבת  נפש  ]פיקוח 

  –בשבת גם מדין 'ערבות', ערבות למומר    להכשילוהנכשל, האם אסור    המכשילובחילול שבת, לפני עיוור דין באיסור שבת או דין כללי,  
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נהג מונית, צוות רפואי, היתר פיקוח נפש בשבת לסכנת אבר שלו או של אחר, כהן להציל אצבעו ע"י כניסה לבית חולים עם טומאת מת[  

   עטרת השבת, תשפ"ב - הגר"ע מדלוב שליט"א

'הגומל'] ברכת הגומל אחר 'שפעת'   ונתרפא,  ,  מהי דרגת החולי המצריכה ברכת  מי שנחלה בשפעת, חש בעיניו, בראשו או בגרונו, 

כהן גדול ביום הכפורים שיצא , נתחייב בברכת 'הגומל' האם יצחק אבינו שניצול מהעקידה, מי שברשלנותו גרם צינון וחולי, האם מברך

 עין יצחק, תשפ"ב ם'[ 'ונשמרתם מאד לנפשותיכ, האם יברך 'הגומל'  ניסה לאבד עצמו לדעת וניצל ונרפא, מקודש הקדשיםבשלום 

קדושת בתי מקדש    יצוני, עלייה, מתלה לכובע, האם מועיל תנאי, לב בית דין מתנה[]כותל פנימי וכותל חשימוש בכותלי בית הכנסת  

 מעט, תשפ"ב 

בית מדרש      [ פקועה, אילו של אברהם, חפץ על טבעי, נוצר ע"י נס]בן  האם כשרה לקרבן?     -בהמה שנוצרה על ידי ספר יצירה  

 גבוה לכהנים, תשפ"ב 

כלי שחלקיו  י כלי שהדרך לחברו בהידוק,  רפובכלים, גזירה שמא יתקע, לחבר    ן]בניהאם מותר לשחק במשחקי הרכבה בשבת?  

ש כלים  אומן,  מעשה  או  אומנותית  תוצאה  הברגה,  חזק,  הידוק  קצת,  הברגה[  ממתהדקים  משחקי  הרכבה,  משחקי  תדיר,  פרקים 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב 

ללא גז מחובר    -]כיבוי הגפרור, לעזוב את היד מאחיזתה במצית, כיבוי בידים או כבה מאליו, מצית הפלא  מצית הפלא לנרות שבת  

אחיזת הלחצן, טלטול אחר ההדלקה, הפסק באחיזת המצית בין הברכה , הדלקת ניצוץ חשמלי, ללא חשש כויה,  USBלבטריה, כניסת  

 עומק הפשט, תשפ"א    שניות[  13להדלקה, הדלקת האש בור הפתילה היוצאת מהנר, מצית עם פעולה מוגבלת בזמן של 

 ותתענג בדשן, תשפ"א  ]בין סעודה לסעודה, שיעור הילוך מיל[האם צריך להמתין שש שעות בין בשר לחלב? 

יכול לאכל חולה או העוסק ברפואתו הנמצאים במקום האסור בדברי תורה ואינם יכולים לברך ברכת הנהנין   ]אנוס, האם 

בלא ברכת הנהנין, הפטור מן הברכה אינו עובר באכילה ללא ברכה, הליכה בבגד עם ארבע כנפות ללא ציצית כשאנוס לכך, שכח והכניס 

מעדני    ין בתוך פיו נמאסו לברכה, האם מועיל לחישה ללא השמעה לאוזניו שיחשב כהרהור[אוכלין לתוך פיו בולעם ללא ברכה, משק

 כהן, תשפ"א 

 מעדני כהן, תשפ"א  ברכה, אכילה ללא קידוש בשבת[ ]וכן באכילה ללאחולה שאין בו סכנה האם מותר באיסורי דרבנן 

 מעדני כהן, תשפ"א הנים לברך ברכת כוהנים ושליח ציבור שנזכר ששכח יעלה ויבוא וכבר התחילו הכ

]חופה בעשרה בטבת שחל בערב  האם חל דין 'המברך צריך שיטעום'?    -כשמוציא קטן ברכת היין כשגדול אינו רשאי לשתות  

זמן והחופה מתקיימת תוך  יתנו לקטן לשתות מכוס של ברכה, למרות שאין לקטן כל אנין בברכות החופה, דלא כמו   שבת,  התענית 

ברכת המזון וברכת ההבדלה שגם הקטן חייב בה, שתיית כוס יין בהבדלה במוצאי שבת חזון לילד ששמע רק ברכת הגפן או גם יצא  

 מעדני כהן, תשפ"א  ימת המברך שאינו עושה עדיין הבדלה[בהבדלה זאת, שתיית כוס יין בהבדלת מוצאי יום כיפור לילד ללא טע

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

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

בונה, מוליד, הנחתו בלילה  שימוש בשבת בצעצוע המונע באמצעות פאנל סולארי   במקום שהשמש תגיע אליו ]מכה בפטיש, או 

 אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' ח(  ביום, סוף חמה לבוא, גרמא[

 אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' ח( ]ללא צורך בגלוקומטר המצריך דקירה חוזרת[מד סוכר רציף בשבת 

'חול'  הוצאת מים ממיחם תרמוס בש על הטרמוסטט[בת במצב  ולא העביר למצב שבת, השפעת הוצאת המים  אספקלריה    ]טעה 

 ( ט)כד(, תשפ"א )עמ' 

]שימוש באמצעות טיימר מובנה, שימוש בשעון שבת  המאושרים    שימוש בתנור אפיה בשבת שאינו מופיע ברשימת התנורים

 (יאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'  חיצוני[
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אספקלריה    ]סיר עשוי שיש ותחתית מתכת, ומכסהו מזכוכית, טבילת כלי ללא ברכה[חיוב טבילה בסיר שיש המיועד לאינדוקציה  

 א(י)כד(, תשפ"א )עמ'  

 א( יאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'  ]כלי ראשון או שני[הכנת תה ממתקן מיני בר בשבת 

 א( יאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'  מדבקת החיישן[  ]חציצה, שינוי מקוםטבילת מצוה באשה עם מד סוכר רציף 

 ( יבאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'   ]הגעלת סיר חרס מודרני, סיר אבן[סיר 'נון סטיק' פרווה שהשתמשו בו לבשרי 

בן   לבנין  שבת  קומות    9עקיפת משאבת מים בשבת  פיקוד  בשבת,  גם  שימוש  לאפשר  צפויה,  מים  לחת  ברמת  ]בדיקת  או  לבנין 

 ( יגאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'  [הדירה

 ( ידלריה )כד(, תשפ"א )עמ' אספק ]בשר בחלב['פרווה' במדיח כלים בשרי  יהדחת כל

   אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' טו(שימוש בכירים אינדוקציה ביום טוב 

אספקלריה    מכה אביו ואמו, עשיית חבורה, לכבודו ובהסכמתו של ההורה[ ]הוצאת דם,  בדיקת סוכר קלאסית להורה בשבת בשינוי  

   )כד(, תשפ"א )עמ' טז(

  אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' יז(]ללא רשות הבעלים[ תיקון טעויות דפוס בספרים ציבוריים 

   אספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ' יז(טבילת כלים והגעלת כלים במסחטת מיץ ידנית 

]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( , תאורת לד, עקיפת המתקן[דלא ניחא ליה

ושאי תו כשרות, הזזת ]ציוד המחובר ל'רגשים', או לגלאי פתיחת דלתות או חלונות, מזגנים נלחורף בשבת  אמצעי חימום ביתים  

תריסי מזגן בשבת, ההבדל בין הזזה כלפי מעלה לבין הזזה כלפי מטה, חימום תת רצפתי, חיבור לשעון שבת, הימנעות מפתיחת וסגירת 

דלתות והליכה יחפה, דריכה ברגל על ה'רגש' בשל אי ידיעת מיקומו, חימום חלל הבית ע"י מערכת יונקרס, חימום ע"י מערכת הסקה  

 ( כאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'  ית 'דקוהיט' באמצעות פאנלים שמאחוריהם סלילי אלומיניום חמים[חשמל

עין ראיה מלאכותית   בשבת,  ראיה  לכבדי  'אורקם'  שימוש במשקפי  העין,  דרך  שלא  למוח  ישירה  בתקשורת  לעיוור  ראיה  ]הסדרת 

מלאכותית ורשתית  תהיה ביונית  חשמליים  אותות  ע"י  המופעלת  זאת  ראיה  האם  ההלכה,  לגדרי  'ראיה'  תחשב  זאת  ראיה  האם   ,

 ( כטאספקלריה )כד(, תשפ"א )עמ'  בשבת[מותרת 

מראה   דרך  לגבר ראיה  הסתכלות  איסור  ברק,  על  ברכה  מראה,  דרך  אילן  או  חכם  מלך  על  ברכה  אחרת,  לעדות  החודש,  ]לעדות 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  ה[במרא

 הרב אליהו קרלינשטיין שליט"א, תשפ"א ]והמפיח, בשעת התפילה[ קיצור דיני המתעטש 

קדמ של  מספר  רבו  של  ספר  ברכישת  רבו,    וניםקדימות  של  מספרו  ללימודו  יותר  הנצרך  ספר  בפניו  וכאשר  רבו,  ומורא  ]כבוד 

 דרישה וחקירה, תשפ"א  כשהספר של הקדמון הוא ספר הלכה[

]לא תיטוש, התרת נדרים, מנהג שקיבל עליו בטעות, מנהג שנעשה בשל נסיבות שהשתנו, מנהג לסייג חיוב הילדים במנהגי ההורים  

 דבר הלכה, תשפ"אאו לחסידות[ 

 אהלי טהרות )נא(, תשפ"א שימורים )ב(  הצלת 'צמיד פתיל' מטומאה בקופסאות

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

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

 לשמך, תשפ"א 
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]קבלת צדקה מגוי, ביבוש קצירה תשברנה, מדאורייתא או מדרבנן,  להצלחתו בניתוח  -קבלת תרומה מערבי עשיר לטובת ישיבה 

ריבוי הזכויות הוא כמתנת חינם, פסול לעדות, בצנעה, הנחת קופת צדקה במשרדי גויים, מתנה מגוי, תמיכה מגוי להוצאת   –לא תחנם  

כתבי יד קדומים, גוי התורם לצדקה בשביל שיחיה בנו, תרומת גוי לתלמוד תורה כהכרת הטוב על חינוך נכדיו שם, תרומת גוי לבניית 

, גוי שאינו עובד עבודה זרה, תלמיד חכם עני האם רשאי לקבל צדקה ממחלל שבת, בהסכם יששכר  בית כנסת, או מקוה או בית חולים

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"אוזבולון, מגוי[ 

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

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

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

 משא ומתן, תשפ"א  עובד בחברת השקעות שטעה בהוראת השקעה של הלקוח[]שליח שטעה 

יונה[לא תחמוד   נכבד, רבנו  לליבו, בקשת אדם  לו את שרשרת הירושה של האם, היקרה  ומתן,     ]אח המפציר באחיו שימכרו  משא 

 תשפ"א

 בירורים בהלכה, תשפ"א  ]בחירות, חבר כנסת, שליח ציבור, משנה מדעת בעל הבית, גזלן[מעבר בין מפלגות 

 בירורים בהלכה, תש"פ שעות המתנה בין בשר לחלב 

עיקר וטפל, ברכה לבטלה, תבשיל המורכב ממינים שונים, שני ]ברכת הנהנין על סלט פירות שיש בו מינים שונים וברכות שונות  

 מעדני כהן, תש"פ המשך   מעדני כהן, תש"פ ברכה אחרונה[מינים המעורבים בכמות שווה, תערובת יין ושכר, 

]דיני שכירות פועלים ללא קציצה, מדוע נוהגים בדיני עבודה כפי מנהג המדינה, למרות שבממון לא  תשלום חודש חופש למטפלת  

מנהג במקום שאין  הולכים אחר הרוב. כשמיעוט עובדים אינם משתכרים לפי המנהג האם הדבר מבטל את 'סתמא כמנהג המדינה'.  

עשה מלאכה טובה  שהשכר בו גבוה כמה ישלם המעסיק כשלא סיכם.  מקצוע  ותק ודירוג.  האם הולכים אחר הרוב.   קבוע לשכר עובד

שנה  שכר טוב" כמה ישלם לו. לשלם למטפלת על חודש חופש. טיפלה בילד רק חצי  ". הבטיח לעובד  באיכות האם משלם לו שכר יותר

 בינת המשפט, תש"פ [ או חודשיים

ידוע,  בדיקה ע"י מטוטלת   כיצד מרפא, לחש שאינו  ניכר  ולחשים, כשלא  סגולות  דרכי האמורי,  ע"י איסור במקום סכנה,  ]רפואה 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ  קסמים וכשפים, לא תנחשו, לחשוש שמרפא בדרך איסור, רפואה סגולית, ונשמרתם[

 תש"פ שמעתא עמיקתא,  המברך ברכה מעין שלוש, האם יענה לדברים שבקדושה? 

על האיסור  ברכת הנהנין   ולא  ברכה  חובת  על  אנוס  יכול לברך,  הזה, הנמצא במקום שאינו  ליהנות מהעולם  ]חובת ברכה, האיסור 

  עטרת המועדים שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א   להנות מעולם הזה בלא ברכה, לחובת ברכה צריך 'דיבור' ולהפקעת האיסור די ב'הירהור'[

 ( לבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -

ו תורה ומצוות, כרגע אין  ]בית מדרש ארעי שחלונות המזרח שלו פונים לחצר בית ספר שלא שומרים בחציצת 'רשת' כנגד הערוה  

ולא יראה בך ערות דבר  )  וילונות, ולעיתים החלונות פתוחים, על החלונות מותקנת רשת האם די ברשת להתיר תפילה בעצימת עינים[

 ( נאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  - פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר    [דברים כג, טו] (ושב מאחריך

קרבנות, גוי מביא רק קרבן עולה, אשם ]על ביטול מצוות עשה ועל לאו הניתק לעשה, השוני בכפרת העולה מכפרת שאר  קרבן העולה  

שיעורי      [שניתק לרעיה כשר לעולה, קיץ המזבח, מדוע קיץ המזבח הוא עולה, קרבן סתם הוא עולה, על כל קרבן חלה קדושת עולה

  (יחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   - הגרי"ב שרייבר שליט"א

]חברת הביטוח תפצה אותו אך תחזור לתבוע   ?נפל על מכונית ובעל הרכב רוצה לתבוע את חברת הביטוח מחצר משותפת  עץ  

 אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' יב(  - שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א  את השכנים בבית המשותף הפטורים מצד הדין[

]פטור מלך מחליצה, ומדוע תלמיד חכם אינו פטור מחליצה, פטור זקן ואינה לפי כבודו בהשבת אבדה,  כבוד הבריות וכבוד התורה  

 ( נאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  - פניני הלכה חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר  ברשות הרבים[פשיטת כלאים 
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]בהכנסת ספר תורה מכבדים אנשים רבים לכתוב אות, האם כתיבת אות ע"י מחלל שבת פוסל מחלל שבת שכתב אות בספר תורה  

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

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

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

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

ביטול ברוב הופך את האות לאות שנכתבה 'לשמה', חוטי ציצית שנתערבו, מצוות כתיבת ספר תורה וקריאה בתורה בספר תורה שנכתב  

 רץ כצבי, תש"פ ע"י מחלל שבת[ 

  (צבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]ומדוע על טובת חברו אין צריך בפני עשרה[ ברכת הגומל צריך לברך בפני עשרה

גבוה מערכה מצא מטבע יקרה בקופת בית הכנסת   ישנה ששוויה  נמצאה מטבע  לבנק  העברתה  הכנסת קודם  בית  ]בריקון קופת 

מותר   האם  הישנההנקוב,  את  וליטול  חדשה  במטבע  לזכות   .להחליפה  וניתן  הנקוב,  ערכה  את  לתרום  כיון  כנראה  האלמוני  התורם 

ו יתכן  ולהחליפה.  שייבמטבע  שולבית הכנסת.  כת  המטבע  ובית הכנסת  והמרוקן  יש  תפים.  יתכן  בכך  האם  עוסק  הבדל אם המרוקן 

הריקון. פעולת  על  שכר  מקבל  או  אם  בהתנדבות  הבדל  יש  נמצא  האם  נמסר  הכסף  או  שביקש    אדם  ע"י  בקופה  מעות  פרטי  לפרוט 

 בינת המשפט, תשע"ג  בקופת בית הכנסת, השבת אבדה, כספי צדקה, בית כנסת[

]כשיש הודעה על המכשיר שיש להמתין מעט במקרה תקלה ליציאת הכסף, האם  כסף שנמצא במתקן אוטומטי למכירת שתיה  

 בינת המשפט, תשע"ד המתקן הוא 'כלי' של בעליו, וזוכה במעות, השבת אבדה[ 

עבורו תפילין מסופר מסוייםהאם שליח יכול לקנות את הממכר לעצמו?   יצאו מהודרות מאוד,    ]ביקש מחברו שיזמין  והתפילין 

שליחות[   בתפילין,  זכה  או שהמשלח  זה,  ע"י סופר  ללקוח תפילין חדשות אחרות שנכתבו  ולהעביר  לעצמו  לקחתם  בינת  האם רשאי 

 המשפט, תשע"ה 

ב[  ם מותר להתנגד לתוכנית, כיון שהמתנגדים מזיקים ליזם.  א[ הא  מחוזית?]תב"ע[  האם מותר להתנגד לשינוי תוכנית בניין עיר  

ת.  האם מותר להתנגד לבניה שעל ידי זה גורם לדור מעל בית כנסג[  האם התנגדות לתוכנית ללא פניה לבית דין, היא הליכה לערכאות.  

 בינת המשפט, תשע"ו  רו[הרחקת מבנה אחד מחב

משנים, מאחד מנה ומאחד מאתים, ואינו יודע ממי מנה וממי מאתים. ב.    א. לוה]  מישאל ספר מאחת משתי ספריות, ואינו זוכר מ

, נתבע שאומר ברי לי שאינך חייב לי. ד. האם מנהלי הספריה יש בידם למחול ולומר אינך חייב .לוה מאחד משנים, ואינו ידוע ממי. ג

 בינת המשפט, תשע"ז  לצאת ידי שמים[

שומר חינם, שלא הציל את הצאן ברועים ]היזק בגרמא,    ?עורך דין ששכח לטפל במס רכישה של לקוח, מי חייב בתשלום הקנס

ופר  סחייב. שליח שפשע וגרם נזק למשלח. שליש שהחזיר שטר שלא כדין למלוה.   ,ומקלות, חייב. שומר שלא מכר חמץ בשעה השישית

 בינת המשפט, תשע"ח  שכח וחוייב השוכר[שלח שליח למשכיר, להחזיר מפתח ו שטעה, וכתב מנה תחת מאתים.

נזקין   לדירת השכנים.  הרחקת  וחתולים מקפצים דרכה  סולם סמוך לשובך חבירו,  הנחת  סור  יא]הוסיף מרפסת בהסכמת השכנים 

כשהחתולים מגיעים במועד מאוחר יותר.  האם חייב לסלקו.  הניח סולם,   עבר והיונים בשעת הנחת הסולם.  מחשש שחתול יזיק את  

 בינת המשפט, תשע"ט נזק לממון חברו[ ילות מים לתחתון, האם חייב לתקן. נזועי"ז בנה תוספת בבניין 

]שומר אבדה ומשכון האם הוא שומר שכר, מדוע שכר המצוה אינו מחשיבו לשומר שכר כמו פרוטה דיין שהושלש בידו ממון ואבד  

זרה,   עבודה  של  לולב  בחורף,  קר  במעיין  בטבילה  טהרה  הנאת  אחר,  ממקום  הבאה  והנאה  חפץ  של  מגופו  הבאה  הנאה  יוסף,  דרב 

לשת הממון אצל הדיין אינה חלק מהמצווה לדון דין תורה, ולכך אינו עוסק במצוה, והדיין הוא שומר חינם ופטור באבדת הממון[  הש

 בינת המשפט, תש"פ 

     ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' יא(   מות הבן[]אחר  פדיון הבן

וא האלוקים, ]אנוכי ה' אלוקיך, ולא אלוקי כל העולמות והנמצאים הצהרה או ציווי, ה' ה  כוונת השם 'אלוקינו' בברכות ובק"ש

פרטית והשגחה  כללית  לשניים: השגחה  נחלקת  זו  הנהגה  בעולם, כאשר  של הקב"ה  והנהגה  עניינה השגחה  'אלוקים'  .  הוראת השם 
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כוונת  וזהו  השגחה כללית היא הנהגה עם אומות העולם, בהיותו מושל על שריהם, שהם בעלי הכוח שמשפיעים את השפע לאומות, 

ו  כל' בעל הכוחות כולםהטור שאלוקים פרושו תקיף  ומושל   .בעל היכולת,  לעם ישראל, בהיותו משגיח  ההשגחה הפרטית היא ביחס 

עליהם ישירות בלי כל מתווך. והשם 'אלוקינו', שהוא שם 'אלוקים' עם כינוי שייכות, מבטא הנהגה של השגחה פרטית מיוחדת, ובזה 

לבין ישראל  לעם  של הקב"ה  והקשר  היחס  בין  עיקר ההבדל  לאומ   טמון  והקשר שלו  העולם.  היחס  יש ות  'אלוקינו'  ובק"ש  בברכות 

ירחון     לם[ יש להקפיד בברכות לעשות הפסק בין 'אלוקינו' ל'מלך העו מלכנו ומנהיגנו המשגיח עלינו בהשגחה פרטית ותמידית.  לכוון:  

   לז(, תש"פ )עמ' טז(האוצר )

במקומות המכוסים נגיעה  ידים שאחר  במקום    נטילת  רק  יטול  במנעלים  ובנגיעה  ידו  כל  יטול  המכוסים  במקומות  בנגע  ]מדוע 

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' מג( שנגע[ 

' ירבעם,   לשון הרע  'קבלתאיסור  בושת,  ואיש  אבשלום  דוד,  מרגלים,  הסיפור,  בעקבות  לפעול  לסיפור,  להאמין  לסיפור,  ]הקשבה 

  ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' מח( חטא וזיגוד מינגיד, שאילתות, רשב"ם רבינו יונה, ספר חרדים, חפץ חיים, מסיח לפי תומו[ טוביא

]קביעות שלו או כמקובל, מהי קביעות, כמות, צורת האכילה, צירוף דברים המלפתים, גדר הפת  קביעות סעודה בפת הבאה בכיסנין

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' סה(  מדאורייתא, מה היא פת הבאה בכיסנין[

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קיג(  ]כשרות סיגריות אלקטרוניות, טעימה ופליטה[ עישון סיגריות אלקטרוניות בתענית ציבור

נר  ,ברכת התורה לנשיםית כנסת,  ברכה על הדלקת נר חנוכה בב ]ברכה על המנהג, הלל בראש   יום טוב  וברכה על הדלקת 

המרח   בעדות  התקבל  מתי  שחודשו,  מנהגים  שנשכחו,  מנהגים  אשכנז,  חכמי  לפני  שהיה  ירושלמי  קדום,  ישראלי  ארץ  מנהג  חודש, 

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קלד, קלה( ]ברוך שפטרנו[  תגובה  ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קטו(רך על הדלקת נר יום טוב[   המנהג לב

  ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קמא( תגובה]וברכת המזון לקטן שהגדיל[    תפילת תשלומין בקטן

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קמג(   תגובה - מצות הדלקת נרות חנוכה מתי תוקנה

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קמו(   תגובה  - האם ידליקו נרות כבית שמאי? אם יבוא משיח באמצע חנוכה

ושאלות המסתעפות ממנה סיגריות  לעישון  שיש    יחס ההלכה  מאכלים  לסכנה,  עצמו  להכניס  איסור  הבריאות,  שמירת  ]חובת 

התמכרות   שבסיגריות,  הסכנה  באכילתם,  מצטבר  בריאותי  בחברת חשש  עישון  עברה,  לעוברי  מסייע  לעשן,  לאדם  סיוע  לניקוטין, 

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קמט(    אנשים בהסכמתם או במחאתם, פסילת מעשן לעדות כעבריין, אומר מותר[

]בלטיהם, מעשה כשפים, למצוא חפצים אבודים או גניבות, לצורך רפואה, השבעת שדים,   ' ו'מעשה שדים' בהלכהשאילת שדים'

   קסח(ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ'    סכנה בדבר, לבקש מהשד שיבצע פעולה[

לעסוק    ?האם חייב האדם בתלמוד תורה בזמן שעסוק בצורכי גופו לו  בין מלך להדיוט שהותר  ]דברי אבן האזל בעניין ההבדל 

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קפו(   בצרכי גופו, דברי הצל"ח לגבי זמן השינה[

אבינו   אברהם  של  בבריתו  להכניסו  לאחריה   ברית  קודם  -ברכת  או  דעות   ?המילה  ביאור  מרוקו,  ומנהג  ירושלים  ]מנהג 

  ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קפט(  הראשונים, ההלכה והמנהג בארצות ספרד והמזרח[

  ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' קצח(  משך[]ה שיטת רש"י ובעלי התוספות -הפרשת ראשית הגז וזרוע לחיים וקיבה בחו"ל  

ירחון      ]בזיון הספר, האם ספר בתוך קופסה נקרא 'מכוסה'[  זכוכית לתצוגה באוצר הספרים  תלהשאיר ספר פתוח בתוך קופס

   האוצר )לז(, תש"פ )עמ' ריח(

]קיום מצוות תוכחה, תשובה כלפי שמיא, מחילה בלב שלם, נתכוין לבשר חזיר    מחילה על חוב בלי להודיע ללווה ששכח לפרוע לו

ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ'      בהכשלת הלווה באי הפרעון, פעולה במחדל ולא במעשה, נתכוין לבשר חזיר בשוגג האם צריך כפרה[

   רכב(
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הנכס ערך  הורדת  בגין  הרחקה  ערך ]  תביעת  לירידת  עקיף  באופן  הגורמות  שבבעלותו  בשטח  פעילויות  לבצע  לאדם  מותר  האם 

האם ניתן ס.  עלי חיים או השכרת הדירה לסוג אוכלוסיה או אופי פעילות שעלולות להוריד את ערך הנכהדירה של שכנו, כגון החזקת ב

בין תביעת פיצוי בגין   ס. הבדלהאם ניתן לאסור מראש את הפעילות הזו על בסיס הטענה של הורדת ערך הנכ.  לתבוע פיצוי כספי על כך

להבחנה זו הוא ההבדל העקרוני שבין מעשה המוגדר כנזק ישיר, שעליו ניתן    נזק לאחר מעשה לבין תביעת הרחקת נזיקין מראש. הרקע

לתבוע פיצוי כספי לאחר שהתרחש, לבין מעשה שאינו מוגדר כנזק, או שמוגדר כנזק שאינו ישיר שעליו לא ניתן לתבוע פיצוי. אולם, יש 

ירחון האוצר   ק[מטרד, מראש, עוד בטרם התרחש הנזמקרים בהם חכמים תיקנו תקנות המאפשרות להרחיק נזק, נזק מצטבר או אפילו 

   )לז(, תש"פ )עמ' רכט(

ורביה   ורביה?ריה  יכול להוליד רק ע"י טיפולים אם מחויב לעשות טיפולים כדי לקיים מצות פהאדם   פריה  ]קיום מצוות 

כוונה  לעולם, האם צריך  והבנות  ורביה היא הביאה או הבאת הבנים  פריה  תינוק מבחנה,  בנתעברה באמבטי, הזרעה מלאכותית או 

הוצאות כספיות משמעותיות,  ורביה,  ובפריה  ובשאר מצוות  בסוכה  צער, מצטער  לפוטרו מטיפולים שיש בהם  ורביה,  פריה  במצוות 

ת כל ממונו לקיום מצוות עשה של פריה ורביה, טומטום שאינו צריך לקרוע כדי למול, היתר הוצאת זרע לבדיקת כרות שפכה, הוצא

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' רמה(  כשהבעיה היא אצל אשתו, יעבור טיפולים אלו אחרת יאלץ לגרשה אחר עשר שנים בארץ ישראל[

]אכילת תרומה בעבד כהן ובבהמת כהן, עבד של שני   ?אם הכהן יכול להאכילה בתרומה    -בהמה משותפת בבעלות כהן וישראל  

   תרומה, בת כהן הנשואה לישראל ןאכלה תרומה[כוהנים, אכילת אשת כהן בתרומה, אשת כהן שבעלה מת והניח בן, אכילת בת כהן ב

  ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' רעא(

י ורש הצדיקו, אינו דין הנהגת הבעלים אלא ]ספק מתנות עניים לקולא או לחומרא, ענ  ספק לקט  -ספק במתנות עניים לחומרא  

ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ'      הלכה בהלכות ממון השייך לעניים, בעה"ב חייב לבער את בשעת הביעור, חיוב תרומות ומעשרות מספק[  

   רפז(

]לדרכו של הרב הגר"ג נדל זצ"ל, בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן, לדרכו של הגר"ש שקאפ זצ"ל, לדרכו     הערות בדיני רוב

הגר"א של  לדרכו  זצ"ל,  מבריסק  הגר"ח  של  לדרכו  ככולו  רובו  זצ"ל,  מבריסק  הגר"ח  ו'אמת'    של  יחסית  'אמת'  זצ"ל,  וסרמן 

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' רצו(  אבסולוטית[

ן, מצוה שאין בה מעשה כשכבר יושב, והעולה  ]מצוה תמידית, נכללת בברכת המזו  ?ישוב ארץ ישראל    לא תקנו ברכה על מדוע  

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' שיב(  פטור מדין לא פלוג, מצוה שיכלית, הכשר מצוה למצוות התלויות בארץ[

]כזית הוא שיעור עצמאי שאינו תלוי בשיעור הביצה, זית בנוני  "שיעור כזית" האם כחצי ביצה או שליש או שמא כעשירית ביצה 

אגורי, האם היה זית בצרפת בתקופת בעלי התוס', הזית בזמן חז"ל והזית כיום, האם נתקטנו הזיתים, האם יש לשער בזית מצוי שבכל 

   ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' שיז( זיתים מזמן המשנה[ דור, ממצאים ארכאולוגיים של 

   האוצר )לז(, תש"פ )עמ' שמ(ירחון   מצא או מוצא 

  ירחון האוצר )לז(, תש"פ )עמ' שדם(   מסכת ערכין  -סיכומים, ביאורים והערות לספר קהלות יעקב 

]מוקצה, פיקוח נפש, החלופה להישאר בבית, יציאה עם חגורת מחזיר אור,   נשיאת נשק בשבת במקום חשש סכנת אנטישמיות

    (כחאספקלריא, תש"פ )עמ'    מה נקרא מלבוש[אפוד זוהר, 

ין  האם ק]מרחוק    -הקנאת מעשר שני לעניים ע"י מערכת כשרות לקיים הפרשת 'מעשר עני'    -אמירת 'קנה' אגב קרקע  

כמו  ועיל  א מגילוי דעת ואומד  האםועילה גם מראש ולזמן רב,  ה" מהאם אמירת "לך חזק וקועילה,  שכירות מקרקעין מאגב על ידי  

, נוהל  ה אגב קרקעבמטלטלין צבורין בקרקע אין צורך לומר קקרקעות רבות זהה, מדוע  ין  ין אגב וקק   האם,  י"אמירת "לך חזק וק

מערכת    עבור שכירות מקום מסויים בחנות לחצי שעה לרב שהוא ראש  בעל הבית מטבעהמשגיח מזכה לההפרשה במערכת הכשרות:  

שהוא מקנה לראש מערכת הכשרות את כל 'מעשר עני' שיש לו בכל   גבאי של עניים מסויימים, ואומר בעל הביתהמשמש גם  הכשרות,  

בכסף, והואיל והרב משמש גם כגבאי עניים   המקומות אגב קניית הקרקע בשכירות, אח"כ קונה בעל הבית מהרב את כל המעשר עני

לעניים, האם די בכך שיאמר המשגיח שבכל    –הרי כאילו העניים מכרו את המעשר עני לבעל הבית, והרב מחלק את הכסף שהתקבל  

 בינת המשפט, תשפ"א  הפעמים שהוא מקנה בשכירות את המקום לרב גבאי העניים, הוא מקנה אגב זה את כל המשר עני[
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 בינת ההלכה, תשפ"א ההבדלים בין תענית ציבור לתענית יחיד 

 

 לבית ולמשפחה 

 ג תשפ" אגעדאנק   

 ג תשפ" אז נדברו 

 תשפ"ג יכות אלא הלכות אל תקרי הל

 תשפ"ג לפרשת השבוע לפי סדר א"ב אלות  ש –את פ"ש 

 ג תשפ"   של תורה הבאר

 ג תשפ"  בדרכו אמונה 

 ג תשפ" בינת זקנים  

 ג תשפ" דברי שי"ח   

 ג תשפ" דרישה וחקירה   

 ג תשפ"    דרכי החיזוק

 ג תשפ" והיו הדברים ]מהרא"ל צינץ זצ"ל[   

 ג תשפ" וארטים לפרשת השבוע  ו

 ג תשפ"  שבתמאורות ה

 תשפ"ג מטעם ]רמזים בטעמי המקרא בפרשה[   

 ג תשפ" ממגד גרש ירחים  

 ג תשפ" נר לשולחן שבת  

 ג תשפ" ם  סיפורי צדיקי

 ג תשפ" עינינו גל   

 ג תשפ" מחשבה ומוסר   -על הפרשה 

 ג תשפ"   פניני הפרשה 

 ג תשפ"  פרי עמלנו

 ג " תשפ   תורת הביטחון

 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 רפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, להצט

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