
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  (חינם  )קישורים להורדה     בהעלותךפרשת 
 

   ]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 

 בפרשה  המצוות

 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 

 בשבתו מדי שבת

 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 

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

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה: 

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

 

 הדלקת מנורת המשכן נושא בפרשה:

 וחג  נרות שבת נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: כבוד חמיו וחמותו

 נושא בפרשה: ה'מן' באגדה ובהלכה 

 נושא בפרשה: העוסק במצוה פטור מן המצוה 

 נושא בפרשה: הטמאים בפסח ראשון

 פסח שני  הקרבת נושא בפרשה:

   נושא בפרשה: לא מלו במדבר משום סכנה

 נושא בפרשה: עבודת הלויים במשכן

 נושא בפרשה: המסעות והחניות 

 נושא בפרשה: ויהי בנסוע הארון

 נושא בפרשה: מאסר 

 תפילה לרפואת חולה  נושא בפרשה:

 מעשה מרים  נושא בפרשה:

 

   שאר עניני הפרשה:

 

   שאלות בעניני חירום ]דרוש וקבל שכר[:
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 הדלקת מנורת המשכן   נושא בפרשה:

 

 פנינים, תשע"ט  ]דברי הרמב"ן בהעלותך[הדלקת נרות שבת בבית ובבית הכנסת המשך עבודת מנורת המקדש 

  המצוות בפרשה, תשע"ט ]עריכת הנרות, הדלקת המנורה ע"י זר, דישון המנורה, הדלקה או שתהיה דלוקה[הדלקת המנורה 

 עינינו גל, תשפ"א]שבעת השערים בראש האדם[  בהעלותך  -נר דלוק מראשותיו של תינוק 

 נפלאות הרמב"ן, תשפ"א ]רש"י ראב"ע ורמב"ן[ למה נסמכה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים 

שבילי פנחס,  ח, ב[   ])בהעלותך את הנרות(  אורה הגדול של תורה שבעל פה    -המנורה להמשיך השראת השכינה  תכלית הדלקת  

 תשע"ז 

]שלא יאמרו לאורה הוא צריך, כולם מאירים לכיון המרכז והוא יהיה המרכז להאיר לאחרים, כל אחד הדלקת הנר האמצעי במנורה  

 תפארת, תשפ"א עטרת מצווה להאיר לחברו, לדאוג לקירוב ולקרב את הזולת, עולם חסד יבנה, הזכות להאיר באור התורה[ 

 מפיק מרגליות, תשפ"א    מעדני אשר, תשע"ג   אספקלריא, תשע"ח )עמ' נט(ח, ב[ ])בהעלותך את הנרות(  ]שאינו כוהן[הדלקת המנורה בזר 

בזר, באחר, אין מבטלין תלמוד תורה למצוה   ]הלקתה כשרהכיצד שמח אהרן במצוות הדלקת המנורה הרי היה בה ביטול תורה?  

ע"י אחר, בו או בשלוחו,   שיכולה להתקיים  לכלול בברכת שמע קולינו    ע"י שליח, מצוה  ניתן  קריאת שמע או ברכת המזון בדרך    -האם 

 מים זכים, תשפ"א , לברך ברכה תוך לימוד הגמרא או הרמב"ם[ 'בקשה', הדלקת נרות ע"י אהרן תוך לימוד הסוגיא

 אריה שאג, תשפ"א כאשר מאידך שמח שמשה מונה למנהיג במקומו?   -כיצד נתעצב אהרן שלא היה שבטו בחנוכת המשכן 

]אף על פי שמצוות הדלקת הנרות כשרה בבניו, הזדרז להדליק בעצמו,  דוגמא אישית של אהרן הכהן במשך כל ארבעים שנות כהונתו 

  ואני בחסדך בטחתי, תשפ"א  בניו לכך או יסדר הכל בעצמו[ גבאי המסדר בהתנדבות ספרי קודש בבית הכנסת, האם יזרז את

]המצווה הקבועה והרציפה מול החד עמית והמפורסמת, הטבת הנרות ע"י אהרן כל ימיו  מה גדול וחשוב? לא בהכרח מה שאתה רואה  

 עמוד החסד, תשפ"א  מית בחנוכת המשכן[או הקטרה חד פע

   (להאספקלריא, תשע"ט )עמ'    צורת הנחת המנורה

 תשפ"א    מלאכת מחשבת, תשע"חח, ב[ ])בהעלותך את הנרות( והאם היא נחשבת ל'עבודה'?  -מצוות ההדלקה 

באור   המתגלות  מעלות  הכבוד  -שלוש  השמחה,   , המנו  המציאות  הדלקת  על  נצטוינו  בתורה  פרשיות  דרכי  רה[  ]בשלוש  חישבתי 

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

ע"פ הגר"מ    -חשבתי דרכי    ח, ב[  ])בהעלותך את הנרות(  המנורה מכוונת נגד 'כתר שם טוב' המצטרף להעלות את שלושת הכתרים  

 שפירא זצ"ל אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ד(  

 תשע"ז    מדי שבת, תשע"ו ח, ב[ ])בהעלותך את הנרות(  להבת עולה מאליה[]שתהא שכוחו של הרגל 

פעמים על עניין מעשה המנורה[    4]המספר שבע שבמנורה? מדוע אהרון נצטווה דווקא במנורה? מדוע חזרה התורה    סודה של המנורה

   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג [ ח, ד)וזה מעשה המנורה( ]

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   ח, ב[])בהעלותך את הנרות( ג' המדרגות לפני המנורה, מדוע היו? 

 , תשע"ד סברי מרנן  ח, ב[])בהעלותך את הנרות( מדוע למנורה היו מעלות ]מדרגות[ ולמזבח לא? 
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 זרע ברך, תשע"ב ג[  -ח, א])בהעלותך את הנרות( השראת השכינה ע"י אחדות ישראל, ע"י הקרבנות וע"י התורה 

   שבילי פנחס, תשע"הח, ב[  ] )יאירו שבעת הנרות(שבעת הנרות כנגד שבעת חלקי התורה 

 "עד שתהא השלהבת  הרוממות  יראת  ,המנורה בהדלקת  אהרן הכהן המשיך]  הנרות" "שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את

 שבילי פנחס, תשפ"א  [ה' במתנה  עולה מאליה" אהבת

 תשע"ב הרב ברוך רוזנבלום שליט"א,  -ברוך שאמרלהתרגש כל פעם מחדש ]מלמד שלא שינה[  

 הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ -ברוך שאמרית של אהרן הכהן מלחמתו הרוחנ

    במשנת רש"י, תשע"ב  , ג[]ח)ויעש כן אהרן( מה שבחו הגדול של אהרן שלא שינה? 

-הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א   ]המנורה, האיזון הנכון בין החומר והרוח, איזון עדין בין ערכים סותרים[שבחו של אהרן שלא שינה  

 ( מאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לח( , ג[]ח)ויעש כן אהרן(   כיצד נכנסו משה ואהרן למשכן שהיה גובהו י' אמות וכן היה גובהם?

    במשנת רש"י, תשע"ב  , ג[]ח)ויעש כן אהרן(  בנישואי אשה, כדת משה וישראל, שבע ברכות[ו]בתלמוד תורה, כוח ההתחדשות באהרן 

)בהעלותך את הנרות(    ]זהה ממש, מנורת שבעת קנים שונה במעט, שאר הכלים, עשיית ההיכל[עשיית מנורה בתבנית מנורת המקדש  

 נוה ההיכל, תשע"ו ח, ב[  ]

 כלי יקר, תשע"ט ג' פירושים בהדלקת הנרות  

   ירחון האוצר )יא( תשע"ח )עמ' עח( ימי החנוכה[]וטעם לשמונת האיסור לעשות מנורה כמנורת המקדש 

 שפת אמת, תרל"א נצחיותה של המנורה 

 עמ'( 18אמרי עזר, תשע"ט )קונטרס "מאי חנוכה" שבת נר חנוכה נר נשמה ונר המנורה  קונטרס "אור הנר" בעניין נר

 נועם אליעזר, תשע"חבהדלקת המנורה היה ציווי משום 'עבודה' ומשום 'הארת ההיכל'  

ועשית  )]עריכת השולחן והדלקת הנרות בעת הקמת המשכן, חלק מצורת העשייה[    העלאת הנרות ועריכת השולחן בעת בניית המשכן

 מלאכת מחשבת, תשע"ו ]כה, כג[   ארון עצי שטים(

]מדוע נתקשה בה משה, גילוי השפעת התורה, בזמן שאדם לומד כאילו קבלה עתה מסיני, כי ה' 'יתן' חכמה  המיוחד במעשה המנורה  

'נתן'   להשפיע, תיעשה המנורה    -חכמה, המלמד תורה  ולא  נוחים  שיהיו  הפוכים  גביעי המנורה  )מקשה   נעשית מאליה[  -הווה מתמשך, 

 שיעור חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח תיעשה המנורה, ברש"י( ]כה, לא[ 

היו בש ובאמצעי ארבע?  מדוע  גביעים  שמוקמה  שת הקנים שלשה  התוספת  ולכן  מנורה,  של  וכגופה  כקנה  שימש  האמצעי  ]הקנה 

 ש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח שיעור חומלד[ -)שלשה גביעים משוקדים בקנה האחד... ובמנורה ארבעה גביעים( ]כה, לגבתחתיתו[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מג( נרות שבמנורת המקדש  

 ( עבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ?האם יש הידור להשתמש בשמן מזיתי ארץ ישראל

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז( -דבר טוב ]המשנה והמדרש[ רק שמן זית או כל שמן?

 נועם אליעזר, תשפ"א נס פך השמן שלא נטמא 

רוטה, ואחר כך החולפו שני נרות, האם הוא ספק במצוה מדרבנן ולקולא, או ספק  ]השתתפות אורח בפ  שותפות בהדלקת נרות שבת

ובנרות שבת  ןקנינו רק מספק האם חייב בביכורים, בביכורים ובבכור הקובע הוא שם בעלים  ולחומרא, קנה קרקע  ממונות מול מוחזק 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ח( -דבר טוב  הקובע הוא זכות השימוש, זכות קניינית[
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 אספקלריא, תש"פ  )עמ' קיב(  ]למנצח בנגינות[ אמירת מזמור ''המנורה"

  [ מדוע היו מעלות לפני המנורה  שלא השתתף בקרבנות הנשיאים,  ]המבנה הארגוני של עם ישראל, השבט  הדלקת נרות על ידי שבט לוי

 ו( אספקלריא, תש"פ  )עמ' מ

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' צט( עדות לבאי עולם   -מנורה 

 משנת מהר"ל, תשע"ט מחלוקת הראשונים בביאור 'תמיד' של המנורה, וההבדל בינו לבין 'תמיד' האמור בשולחן 

 זרע ברך, תשע"ה    זמן הדלקת המנורה

]אש של נס, שמחת בית השואבה, ברירית חיטים לאור המנורה, הנאה משיר הלויים, לימוד  האם מותר ליהנות מאור המנורה והמזבח? 

 תשע"ט    אוצרות אורייתא, תשע"ח   רפואה על גופת מת, איסור הנאה ממת, איסור הנאה מערלה, איסור השתמשות בנר חנוכה[

 ו " אשכול יוסף, תשע   איך השתמשו בחצרות ירושלים לאור המנורה, הרי אסור ליהנות ממנה? 

 (קואספקלריא, תשע"ט )עמ'   או שיעור בהדלקה שיעור שמן במנורה שבמקדש מערב עד בוקר, האם הוא שיעור בגוף השמן

 מעדני אשר, תשע"ט   ?האם לא היה חיוב להדליק את המנורה כל יום בבית המקדש והיה מספיק פעם בשנה

אוסף    -  פניני זאת ליעקב     "ענין הדלקת המנורה היא הכרת הטוב לקב"ה, ולכן היא צריכה לבוא מצד ישראל, ולכן "ואתה תצוה

 נרות שבת גליונות, תשע"ט )עמ' ח(

 תשע"ב   ,מעדני אשר איך הדליקו את המנורה כשעדיין לא היה מזבח, הרי המזבח מעכב את המנורה?

]האם יוצאים ידי חובה במקדש במנורה שאינה של זהב, הדלקה בחצרות קדשך, מנורה כנגד    ות ההדלקהוומצ  ת המקדשתבנית מנור

 תשע"ח )עמ' טו(   )י( ירחון האוצר ההיכל, שלמה המלך עשה עשר מנורות[

אוסף גליונות,  -פניני זאת ליעקב    ]חובה שיש בה נדבה, חובת הכרת הטוב לבורא[  שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות

 ( יתשע"ט )עמ'  

אוסף גליונות, תשע"ט  -עינינו גל  ]שמיעה, ראיה, כעס, דיבור ואכילה[  שמירת שבעת הפתחים בגוף האדם כנגד שבעת קני המנורה  

 (כח)עמ' 

]בית כנסת שבמזרחו יש ג' מקומות, היכן ישב הרב, האם באמצע, שאמצעי משובח, או זה הקרוב ביותר לארון הקודש,  מעלת האמצעי  

 קובץ גליונות, תשע"ט )עמ' ט(-פניני חשוקי חמדעדיף על מעלת האמצע[ גם הוא מכובד מאוד, ואולי הוא 

   (מב, מואספקלריא, תשע"ט )עמ'   הנשיאים הדלקת המנורה חשובה יותר מחנוכת - "חייך, שלך גדולה משלהם"

 פקודיך דרשתי, תשע"ט  ]מי היה חותם ומדוע, האם משה היה גזבר על שמן הזית בזמן המשכן[חותמו של כהן גדול על כד השמן זית 

 

 וחג נרות שבת  נושא בפרשה:

 

]דומה או שונה מנר   הקדים להדליק נר שבת וקיבל שבת וכבו הנרות בזמן תוספת שבת האם ידליק אחר עבורו שוב בברכה?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   חנוכה, אם לא סח בין נר לנר[

 ט הגר"א גניחובסקי, תשע"  אחר פלג המנחה יכול להדליק בברכה, למרות שזמן המצוה עוד לא הגיע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  הדליק וכעת מסתפק אם בשעת ההדלקה כבר עבר פלג המנחה
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נהנה ]אך טרם קיבל שבת[ האם   נהנתה מנרות במקום ההדלקה, אך בעלה  ולא  נר שבת והלכה לאכול בבית אחר  הדליקה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   ]האם ישאר בבית ויפסיד מנחה בציבור כדי ליהנות מהנר בשבת[? הנאתו מהניא

 שלמים מציון, תשע"ח הדלקת רוב הפתילה במקדש בחנוכה ובשבת  

 (, תשע"ט 4מאורות הכשרות )הדלקת נרות שבת בשמן זית   

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ג(ת? פתילות מהודרות מוכנו האם להכין את הפתילות בעצמו, או לקנות

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   ח, ב[] )בהעלותך את הנרות( מנהגי הדלקת נרות בזמנים שונים 

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז    מאור השבת, תשע"ג  ח, ב[ ])בהעלותך את הנרות( מעלת הרגיל בנר הזוכה לבנית תלמידי חכמים 

תורה  ח, ב[   ])בהעלותך את הנרות(    ]אם אתם משמרים נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון[הדלקת נרות שבת ע"י בנות הבית  

 והוראה, תשע"ג 

     תורה והוראה, תשע"ב ח, ב[  ])בהעלותך את הנרות(   הדלקת נר שבת במקום מואר

, בכל פעם נרהאם תוסיף    כאשר שכחה כמה פעמים,  כבוד שבתלמען    קנס,  ומנין הנרותה  הדלקה]גדרי חיוב  שכחה להדליק נרות שבת   

 מעשהאו    ,בבית  אור  שיהיהה  הדלק, טעם ההבית או על    שניהםעל    האשהעל    האישעל    -חיוב הדלקתם  ,  חלק מהנרותשכחה להדליק  

הנרות,  ההדלקה לכבוד שבת  מנין  נרות  להדלקת  להוסיף  , ההראוי  ילדמנהג  כל  לידת  ל  הכשמדליק,  נר אחר    הבעל כאשר  ,  ביתהמחוץ 

ה  מדליק אשתו  ",  יולדתעבור  ו"שכחההגדרת  ב,  "אונס "  נרות  להדליק  טובערב  שכחה  היה  ,  יום  אך  נרות  להדליק  שכחה  אור כאשר 

 ולחן שבת, תשפ"א נר לש     עולמות, רט  ח, ב[  ])בהעלותך את הנרות(  [החשמל דלוק בבית

, נר שדלק האם צריך ביום טובבהדלקת נרות  :  הבדל ביניהם ה,  שלום בית,  עונג שבת ,  כבוד שבת:  שלושה טעמים]הדלקת נרות שבת   

האם אפשר לברך על הדלקת  ,  המקום המובחר להנחת הנרות,  ובשאר המקומות בבית  במקום הסעודההדלקת נרות  כיבוי והדלקה מחדש,  

לביתו  , אוכל  נרות שבת בחשמל וחוזר  רק  מאוחר,  במקום אחר  אורה' נר שהוא  נרות  'תוספת  להדלקת  והמסתעף  במקומות המוארים , 

 עולמות, קו   ח, ב[ ])בהעלותך את הנרות(   [בבתי מלון  הדלקת נרות, , להלכה ולמעשהבחשמל

)בהעלותך את הנרות(    ]לא להקדים ולא לאחר, נר שבת בזמנינו, ברכה על הדלקת נרות, נר שבת וחנוכה יחד, נר יפה[עניני הדלקת נרות  

 עומקא דפרשה, תשע"ו  ח, ב[]

]תלמידי ישיבה היכן ידליקו נרות שבת, זוג שכל אחד מתארח במקום אחר מי ידליק, להדליק נרות במקום שהמעבר בו  הדלקת נרות שבת  

 "ט אזמרה לשמך, תשעגורם לתזוזת השלהבת, מניין הנרות שמדליקים כאשר שובתים חוץ לבית[ 

 תורה והוראה, תשע"ח    ?מי מדליק את נרות השבת 

]מנהג האשה, שאר בני הבית, בת נשואה המתארחת בבית, כשהאם לא בית מי מדליק, נרות נוספים, הדלקה הדלקת נרות לכבוד שבת  

 תורה והוראה, תשע"ח בחדר אחר[

 ג " נוה ההיכל, תשע  ]נרות שבת רבים[ברכה על הידור מצוה 

 נוה ההיכל, תשע"ה  בנר חנוכה, קידוש על יין מאוס[   ]הקריבהו לפחתך בנר שבת או הדלקת נרות בשמנים המאוסים לאכילה 

ים[  ש בנרות חנוכה דולקים או כבוי]הנרות הללו קודש הם, איסור שימוהדלקת נרות שבת בבזיכים שהשתמשו בהם לנרות חנוכה  

 נוה ההיכל, תשע"ו 

נר   בתורת  חשמל  חמץ] הדלקת  בדיקת  נשמה,  נר  חנוכה,  הבדלה,  אש,  שבת,  צריך  והאם  ממש,  נר  צריך  האם  הדלקה,  ע"י   מעשה 

, קיום מצוות מעשה הבערה בידים או ב"גרמא" בעלמא  -הדלקת חשמל  ,  מצבר  אוחשמל  ה  רשת  הדלקת נורה הדולקת באמצעותהמדליק,  

, שלהבת,  ל אור החשמל, ברכת בורא מאורי האש בהבדלה ע נורה פלואורסנטית,  לכבוד שבת  ר דלוקנאו    נר לכבוד שבת  להדליקבגרמא,  

נורת חשמל אין בבחשמל,    נר חנוכה,  לול שבתעל ידי חי  ברכה על נר שבת והבדלה מחשמל המיוצר,  אספקלריאנר הנמצא בתוך  אבוקה,  
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בשעת בדיקת  , כיבוי חשמל  בברכה  בדיקת חמץ, הדלקת חשמל במצבר,  חונוצר בכל רגע בתחנת הכחשמל  ה , כי  זרם למשך זמן ההדלקה

הנר לאור  נשמה,  החמץ  בבית ,  נר  למאור  בחשמל  -  הכנסת  נר  חובה  ידי  יוצא  האם  נרות  "ה  ,  הנודר  בין  תמיד הבדל  למנורה  ז  "נר  כר 

 עולמות, רצ   [האם אסור לעשותה - מנורת חשמל בעלת שבעה קנים, שעיקרם להאיר למתפלליםלשאר נרות שבמקדש 

]בסיס לדבר האסור, בסיס בבין  האם יכולה אשה לסגור את דלת הויטרינה בה היא מדליקה נרות שבת, אחר הדלקת הנרות?   

כלי   טלטול  לקרקע,  במחובר  מוקצה  השבת,  קבלת  על  להישאל  כשניתן  במוקצה  בסיס  נשואה,  לאשה  בבית  בחפצים  בסיס  השמשות, 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו[ 

 נוה ההיכל, תשע"ד   ]אשה ששכחה פעם אחת[הזהירות בהדלקת נר שבת 

 עולמות, רצ     תורה והוראה, תשע"ב   לנרות שבת ולשאר מצוותתאורה חשמלית 

 תורה והוראה, תשע"ח     נוה ההיכל, תשע"ד   מעדני אשר, תשע"ד   שכחה להדליק נר שבת אך החשמל דלקאשה ש

נרות שבת להדליק, קבלת שבת בהדלקת    הדלקת  אינה רשאית  וכבר קבלה שבת  הואיל  או  להדליק  יכולה  ]ברכה קודם הדלקה האם 

 אזמרה לשמך, תשע"ט   נוספים[נרות, הדליקה בטעות נרות במספר פחות ממנהגה האם תדליק נרות 

]גרמא, המעמיד בהמה על קמת חברו, שימוש במכשירי חשמל המופעלים ע"י שעון שבת    -דינים הנלמדים מהדלקת נר שבת  

 הדלקת נרות שבת אשו משום חציו[   -עלוקה לשאיבת דם בשבת, צידה בשבת ע"י כלב ציד, טחינה בשבת בריחיים של מים, נמוקי יוסף  

 נוה ההיכל, תשע"ה 

]חיוב הדלקת נרות יום טוב, המנהגים השונים בזמן ההדלקה, המקור לחיוב הדלקת נר ביום טוב, והמנהגים השונים    הדלקת נר יום טוב

מהו הזמן הראוי להדלקת הנר בכניסת החג או לאחר תפילת ערבית, שני חידושי ההלכה של אשת הדרישה בדיני הדלקת נר יום טוב, נרות  

מדין חיוב שמחה ביום טוב האם יש חיוב שמחה גם בתוספת יום טוב זמן הדלקת נרות    -יום טוב    מדין כבוד ועונג, נרות  -יום טוב ושבת  

ביום טוב   ליום טוב השני הברכה  כהכנה  יום  שני מבעוד  יום טוב  נרות  להדליק  שני האם מותר  לאחר   -יום טוב  או  הנר  קודם הדלקת 

רות יום טוב ם ימשיכו במנהגם גם בארץ ישראל ברכת שהחיינו בהדלקת נההדלקה בירור מנהג בני תימן שלא להדליק נרות ביום טוב, והא

שהחיינו' בהדלקת נר יום טוב, או שתצא ידי חובה בשעת הקידוש לאחר ברכת 'שהחיינו' בהדלקת הנרות האם  '  האם אשה מברכת ברכת  

כתוב "שבע שבתות "תמימות ויש לדון האם תענה אמן ברכת שהחיינו בשעת הקידוש זמן הדלקת הנרות בחג השבועות 'תמימות' כלשון ה

 עולמות, תקכז ענין זה משפיע על זמן ההדלקה, ובכלל זה האם נשים חייבות בדין תמימות'[  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' סט(-לענין הלכה הדלקת נרות שבת ביום טוב החל ביום שישי

]טלטול גפרור בעת הדלקת נרות, זהירות מפני כיבויו, זהירות משריפה, הנחת גפרור דולק על דבר מה  הלכות יום טוב שחל בערב שבת  

 ( פהאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -לענין הלכה מוגבה כדי למנוע כיבוי מידי[

]חשש שמא יכבה הנר, פתיחת דלת בזמן רוח ובזמן שאין רוח, הליכה עם נר    העברת נר דולק ביום טוב מדירה לדירה או מבית לבית 

 עשר עטרות, תשפ"א  ברחוב להאיר הדרך[

יום טוב   נרות  יום בעת כניסת החג, כפי שמדליקות בערב שבת,  זמן הדלקת  ויש המדליקות אחר צאת הכוכבים כאשר שבים  ]מבעוד 

ברכת שהחיינו מבית הכנסת קודם הסעודה טוב,  יום  נר  והדלקת  נר שבת,  ועונג שבת בהדלקת  כבוד  שני,  וביום טוב  ביום טוב ראשון   ,

 רץ כצבי, תש"פ  [לנשים שבהדלקת נר יום טוב, חיוב שמחה בתוספת יום טוב

]שהחיינו על רצף אירועים, סוכה, פורים, הדלקת   קידוששהחיינו בלברכת    ןנרות יו"ט, ועניית אמהדלקת  מנהג ברכת שהחיינו ב

מנורה בדרום )יא(, תש"פ )עמ'    ]הרב יאיר מינקוס שליט"א[ נרות, הדלקת נרות בערב יום כיפור, ליל ב' של ראש השנה, קידוש בליל הסדר[

 עח(

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  ]תוספת יום טוב, או להמתין לקידוש[ ברכת שהחיינו בזמן הדלקת נרות בערב יום טוב לנשים

]בן חו"ל המתארח אצל בן ארץ ישראל, האורח ישתתף בפרוטה בהדלקת נרות של המארח,    הדלקת נרות חג לבן חו"ל המתארח בארץ

האם יכול בן ארץ ישראל להוציא בן חו"ל בהבדלה, בר חיובא על הבדלה חלקית, בר -במוצאי שבת שהיא גם מוצאי יום טוב שני של גלויות

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/290_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_14_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/290_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/527.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_34_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_35_60_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_35_60_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_35_60_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_34_81_0.pdf
תוספת%20יום%20טוב%20בחג%20השבועות:
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_34_81.pdf


 

חמץ של בן א"י בחו"ל ע"י בן חו"ל בשליחות בן ארץ ישראל כאשר  חיובא בהדלקת נרות בערב חג, בר חיובא בהדלקת נרות חנוכה, השבתת 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א לפי זמן ארץ ישראל כבר אי אפשר להשבית, תושבות, הפרשי שעות[

אך אינו 'אוכל נפש', שימוש בו כחומר בעירה תחת תבשיל החג, חמץ אסור בהנאה, מרבה   ]ביעור חמץ בשריפה  שריפת חמץ ביום טוב

ה ז עישון סיגריות, זה ו-בשיעורים, תחת תבשיל של חברו, הנאה מחמץ שלא כדרך הנאתו המקובלת, אוכל נפש הוא דבר השווה לכל נפש

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  גורם[

]הדלקת אש חדשה במקום מצוה ע"י גוי, הדלקת אש בכיריים עם מצת חשמלי שהבערת האש בונה    אמירה לגוי להדליק אש ביום טוב

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  מעגל חשמלי, אמירה לגוי באיסור 'בונה' ביום טוב, מכשירי אוכל נפש, פסיק רישיה[ 

 בינת ההלכה, תשפ"א  ]הדלקת גפרור, הדלקת נר בטלה, ונר יארצייט[ הדלקת אש ביום טוב

 רץ כצבי, תש"פ  ]תמימות בספירת העומר, כבוד יום טוב, שהחיינו בשעת ההדלקה או מאוחר יותר[ זמן הדלקת נרות בחג השבועות 

נרות בערב חג השבועות   נר חג, המיוחד זמן הדלקת  על שתי טעויות הנשים בהדלקת  ]בערב חג אחר, הערת אשתו של בעל הדרישה 

 תש"פ עשר עטרות, בהדלקת נר בערב חג השבועות ברכת שהחיינו ו'תמימות', לוח א"י[ 

 ירחון האוצר )יט(,  תשע"ח )עמ' נג( ]הרב עמנואל מולקנדוב שליט"א[ ברכת נר של יום טוב 

 ירחון האוצר )כ(, תשע"ט  )עמ' קנג(  ]הרב משה בוטון שליט"א[ברכת נר של יום טוב 

]מחלוקת הגאונים והראשונים, ספק ברכות להקל, מנהג תימן, האם יש ראיה מהירושלמי לברך, ירושלמי שהיה  ברכת נר של יום טוב  

תם רבנו  דברי  אשכנז,  מחכמי  חלק  מבעלי   בפני  צדק  כהן  אביגדור  רבי  עדות  תימן,  נהג  ירושלמי,  כאותו  דלא  שבת,  נר  הדלקת  בברכת 

 כז( , תשע"ט )עמ' כג(ירחון האוצר )  ]הרב אהרן גבאי שליט"א[התוספות, המנהג הקדום בצרפת, באיטליה, לימוד זכות על המנהג לברך[ 

 (קסבירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'  ]תגובות[ ? האמנם בירכו באיטליה על נר יו"ט

]ברקים, מטחי טילים, מטחי טילים נגדיים של  ברכת מאורי האש על או הכוכבים ועל אש שלא בידי אדם בהבדלה במוצאי שבת  

 צבא הלוי, תשפ"א  כיפת ברזל, פצצות תאורה וזיקוקים,  אש שהיתה במשכן, עמוד אש במדבר, התפרצות הר געש[

 

 נושא בפרשה: כבוד חמיו וחמותו

 

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מב(   ]חיוב החתן בכבוד חמיו[חיוב האשה בכבוד אביה 

]האם מותר לאשה לקרא לבעלה ששמו כשם אביה, האם מותר לשאת חתן ששמו כשם  קריאה בשם האב, וחתן ששמו כשם חותנו  

שמע ישראל, הרמב"ן קרא לנכדו ע"ש רבינו יונה אבי האם,  צוואת   -לאביהם בשמו  חותנו, או כלה ששמה כשם חמותה, בני יעקב קראו  

 נוה ההיכל, תשע"ז     נוה ההיכל תשע"ב  רבי יהודה החסיד, כשאחד מהם כהן או לוי[

 נוה ההיכל, תשע"ג    אשר ליהודה, תשע"ד    "ונשיח בחוקיך, תשע   מעיינות מהרצ"א, תשע"וחיוב האדם בכבוד חמיו  

 מעדני אשר, תשע"ו   ]וקיומו של מנהג זה[עונשם של נדב ואביהו, הואיל ואהרן קרא שם לחמיו לפני אביו 

 בארה של תורה, תשע"ז   ]חייב בכבודו, חמיו רשע[  ? כיצד הרג יהודה את חמיו

 דפרשה, תשע"ו עומקא  ]גדרי חיוב כבוד חמיו, קדימה בעניני כבוד, קדיש על חמיו, משה ויתרו[עניני כבוד חמיו 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח כבוד חמיו או כבוד אשתו?  
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]מקור חיוב כבוד חמיו, האם חייב בכבוד חמיו ככבוד אביו, חיוב קימה מפני חמיו, חובת האשה בכבוד חמיה ?  כמה  -כבוד חמיו וחמותו  

 עין יצחק, תשע"ט [ ?וחמותה, זהירות בכבוד אשתו, חומרת איסור הכאה ועונשו, האם כופים להוציאו

האם חיוב כבוד   הב"ח שחיוב כיבוד חמיו "כשאר זקנים חשובים",    דעתרמב"ם ועוד מרבותינו ראשונים השמיטו הלכה זו,  ]כבוד חמיו  

על שם מי לקרוא את הבן    -מנהג קריאת שם הנולד כשם הסב  .  כבוד אביו קודם לכבוד חמיו .  כבוד חמותו .  קימה והידורה.  חמיו מהתור

זקנו  ן.  הראשו וכבוד  חלק    גדר החיוב בכבוד חמיו.  האם חתן צריך לומר קדיש על חמיו.  כבוד חמיו לאחר מיתה.  קודם  מי   -כבוד אביו 

חיוב קימה והידור כשהחתן תלמיד חכם וחמיו    סיכום ההלכות  -כבוד חמיו    .מהחיוב בכבוד אשתו ונובע מחיוב זה, או חיוב עצמי נפרד

האם לקרוא להם "אבא ו"אמא" • החיוב בכבודם כשהם מצערים אותו • ציוו •     וחמותו. בעל בית פשוט • קריאה בשם הפרטי של חמיו

הלימוד מדברי הרמב"ן היאך ראוי לנהוג   עובדות והנהגות  -כבוד חמיו     .עליו הוריו שלא יכבד את חמיו וחמותו, האם צריך לשמוע בקולם

 עולמות, תקא [  כשמארח בביתו את חמיו

 

 ' באגדה ובהלכה מן ': הנושא בפרשה

 

שירדו?   המן  יחידות  סמך  על  תורה  דיני  לדון  היה  ניתן  בממונות  האם  בעונשין  נביא  נאמנות  לטבע,  מחוץ  ראיות  פי  על  ]הכרעה 

 משנת יוסף, תשע"ה )עמ' קמז סי' כג(    שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ז   מאור השבת, תשע"ח ובאיסורים, בת קול, לא בשמים היא[

)זכרנו את הדגה אשר אכלנו    ]הנאה מראיית המאכל, נר ביתו עדיף משום שלום בית[הקשר בין ההנאה מן המן להדלקת נרות שבת  

 שלמים מציון, תשע"ז   ]יא, ה[במצרים חינם( 

-חישבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל)זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם( ]יא, ה[    האדם מתמקד ברע ולא ברוב הטובה

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' טז( 

   ]יא, ה[)זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם(  מדוע נזכרו בני ישראל בדגים שאכלו במצרים, הרי במן יכלו להרגיש טעם דג?  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עה(   מעדני אשר, תשע"ה 

יוסף    סופר בדברי מרן הבית -יש טעות, האם  איסור אכילת דגים עם בשרהאם יש איסור באכילת דגים עם חלב, כמו  ]מאכלי דגים בחלב  

האם יש חילוק בין אכילת ,  דעת הפוסקים על דברי הרופאים שאומרים כי יש סכנה באכילת דגים עם חלב,  שאסר אכילת דגים עם חלב

 עין יצחק, תשפ"א  [דגים עם חלב לבין אכילת דגים עם חמאה

 תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"דח[  -יא, ז] )והמן כזרע גד...ובשלו בפרור(   לבצוע על שני חצאי פת כלחם משנה או על פת שלמה

 מעדני אשר, תשפ"א  ?היוצא קידוש מאחר האם אין צריך לכסות את החלות המונחים לפניו כיון שאינו עושה קידוש

 מעדני אשר, תשפ"א ]לחם משנה[ כיסוי החלות בשבת במפה שקופה 

 מעדני אשר, תשפ"א ]'לכם' בלחם משנה[ לחם משנה בחלות שאולות 

 עומקא דפרשא, תשע"ד   ד" אשר ליהודה, תשע   ]יא, ח[)והיה טעמו כטעם לשד השמן(   ]ראשונה, אחרונה[ הברכה על אכילת המן

שלמים מציון,      ח[  , ]יאהיה טעמו כטעם לשד השמן(  )ו  ]בלא התבוננות אין טעם[  ?מה היה טעמו של המן למי שלא כיון לטעם מיוחד 

 ה תשע" 

 ה " במשנת הפרשה, תשע  [, שיימינג]ההיתר לבייש עוברי עבירה   בושת הרשעים בלקיטת המן

 שלמים מציון, תשע"ז  ]דרכו לפרר, לחם לפי הטף, פירות שביעית לתינוק[ מדוע ירדה כמות "עומר" גם לקטנים? 

 ד "מעדני אשר, תשע   ]הנאה ממעשי ניסים[אכילת המן 
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 מעדני אשר תשע"ו   האם במן היה מותר לחשוב טעם איסור?

 מעדני אשר תשע"ו ים?  איך היו יכולים לברך ברכת המזון על המן הרי המן לא היה מחמשת המי

 ה " זרע ברך, תשע  ]האם זכר למן?[  פריסת מפה על הפת בשבת

   ו" מחמדי התורה, תשע     (3עמ' ) ה" מחמדי התורה, תשע  אוכל שנספג בגוף מיד, ברכתו 

 ד " מעדני אשר, תשע  אכילת המן ביום כיפור 

 ב " מעדני אשר, תשע   ?האם מותר להשאירו ליום ראשון -ת מן שירד עבור שב

 מעדני אשר תשע"ו    מדוע נאסר לבשל את המן בשבת?

 פנינים מרבינו אור החיים, תשע"ז    ]אחר ז' אדר[ ?מה קרה למן בשנת מות משה

 במשנת הפרשה, תשע"ו  ?האם היו יכולים לטעום במן את טעם השבת גם בימות החול

 ב " מעדני אשר, תשע     ו" שלמים מציון, תשע    ]תולש, מעמר[  איסור לקיטת מן בשבת

       אבי עזרי, תשע"ז   ד"שעכאיל תערוג, ת    ה" כאיל תערוג, תשע   ]במשנתו של הגראי"ל שטיינמן[  אוכלי המן -אברכים בדורנו 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כ(   -עינינו גל   אוכלי המן -אברכים בדורנו 

 שע"ז אשכול יוסף, ת    ו " אשכול יוסף, תשע    סגולה לזיכרון של הגר"ח פלאג'י

 (לאאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  -עינינו גל  ]אומנות התפילה[מדוע ירד המן כל יום מחדש? 

 תורת הביטחון, תשפ"א   ]למען תדע[הכל יכול  –היד ה' תקצר 

 

 העוסק במצוה פטור מן המצוה :  בפרשהנושא 

 

]נושאי ארונו של יוסף, יכול לקיים שתי המצוות, הפסיק למצווה עוברת, עוסק במצוות צדקה, אוסף כסף  עוסק במצוה פטור מן המצוה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  בכדי לקיים מצווה לעצמו, חשב שהוא מצוה[

המצוה   מן  פטור  במצוה  חתן עוסק  ומזוזות,  תפילין  כותבי  דאורייתא,  ממצוה  פטור  האם  דרבנן  במצוה  עוסק  דחויה,  או  ]הותרה 

 מנחת אשר, תשפ"א  ומשמשיו[

 "ח אזמרה לשמך, תשע ]עוסק במצוה פטור מן המצוה[ מדוע העוסק בתלמוד תורה מפסיק לקריאת שמע ותפילה? 

 הגר"א עוזר, תשע"ה    ו[ ]ט,)ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם(  ]בתלמוד תורה, בסוחר בתשמ"ק[עוסק במצוה פטור מן המצוה 

ופטור מן המצו גרמא[    ?רשאי לברך   האם  -ה  עוסק במצוה  על מ"ע שהזמן  נשים  היו טמאים לנפש  ]וציוונו, ברכת  )ויהי אנשים אשר 

   מעדני אשר, תשע"ז   ו[  ]ט,אדם( 

 מעדני אשר, תשע"ט  ?האם צריך להשלים אח''כ את התפילה שלא התפלל ,עוסק במצוה שפטור מן התפלה

הגר"א גניחובסקי,    ו[  ]ט,)ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם(  המקיים מצוה באיסור, האם נחשב עוסק במצוה, מול מצוה אחרת  

 תשע"ו 
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)ויהי אנשים אשר  ]ואם רק חשב שזו מצוה, וטעה[  הופך המשאיל לשוכר    [מצוות צדקה]ופטור מהמשאיל חפץ לחבירו ומקיים מצוה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ו[  ]ט,ו טמאים לנפש אדם( הי

נוספת בסוכה ]  ?העוסק במצות השבת אבידה, האם פטור מלהשיב אבידה  אדם(    [לישב  לנפש  היו טמאים  אנשים אשר   ו[  ]ט,)ויהי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז 

קיום מצוה בשב ואל    -  ]שומר שכר של פרה אדומה, מניח תפיליןעוסק במצוה שהיא קיומית ולא חיובית, האם פטור מן המצוה?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח עוסק במצוה דרשות, כותבי ספר תורה[ תעשה, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח אשה העוסקת במצוה שהזמן גרמא ופטורה ממנה, האם פטורה ממצוה אחרת?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח עוסק במצוה דרבנן האם פטור ממצוה דאורייתא? 

הא הדין,  משורת  לפנים  ומקיימה  ממנה  שפטור  במצוה  דאורייתא?  עוסק  ממצוה  פטור  יאוש[ ם  לאחר  שנטלה  אבדה    ]השבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח 

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

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

 

 הטמאים בפסח ראשון :  נושא בפרשה

 

 שבילי פנחס, תשע"ו השתוקקות מישאל ואלצפן הולידה את 'פסח שני'  

 ללמדך, תשפ"א ]מנין בשדה תעופה נידח[מובילה לסייעתא דשמיא   -השתוקקות לקיום המצוה 

 ( ואספקלריא, תשע"ח )עמ' ל   ח התשוקה הרוחנית של עם ישראלומן התורה ש"נתחדשו" מכמצוות 

באר הפרשה,    חידשה הלכה, השונה מבקשת בנות צלפחד[  -]זעקה אמיתית מקירות הלב  כוחה של זעקת "למה ניגרע"    -פסח שני  

 ( יבתשע"ח )עמ'  

 נועם אליעזר, תשפ"אמי שאין לו קרקע פטור מפסח ראשון 

 תשע"ח   בינת החכמה על משך חכמה,)טמאים לנפש אדם( ]ט, ז[  יוסף הצדיק היה 'אדם' וכך נרמז בפרשה זאת 

האיחוד בחידוד,  ]תנאי שהתנה יוסף לפני צאתם, שלוחי כלל ישראל[  הקשר בין סיבת הטומאה ]נושאי ארונו של יוסף[ לקרבן הפסח  

 תשע"ח 

     מפיק מרגליות, תשפ"א]המתנה, או עמידה, עמידה בקדיש, עניית תשובות בהלכה בצורה מהירה ויעילה[ מה פירוש עמדו ואשמעה? 

בינת    סור כניסה לטמא מת[]משה רצה למונעם מללכת אחריו ולהכנס באופן טבעי לאוהל מועד, מחמת אימה פירוש עמדו ואשמעה?  

 החכמה על משך החכמה, תשפ"א

 אוהל מועד, תשפ"א ]הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א[  מדוע בני אדם נקראים 'הולכים' לעומת המלאכים הנקראים 'עומדים'? 

 היא שיחתי, תשע"ט ]סיפור הניגודים והעליות והירידות בעם ישראל[ ה'מתלוננים' 

האיחוד     ]לפני משה, לפני אהרן, באיזה פורום, ההבדל בשאלה ובמעמד השואל[ם הטמאים, לשאלת בנות צלפחד  בין שאלת האנשי

 בחידוד, תשע"ה 
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חישוב ציבור    אופן  רוב  בטומאת  פסח  להקרבת  והטהורים  הטהורים  ]הטמאים  המתים,  טמאי  מניין  את  בפועל  מחשבים  כיצד 

, ציבור, כל כת וכת והזבים: האם מונים אותם מתוך כל ישראל, או שמונים דווקא את הקרובים שאינם בדרך רחוקה, או הגדרה אחרת

, רוב זבים במקרה של טומאת מת בכהנים או בכלי שרת,  ו ובפסח שבימי עזראאופן חישוב הטמאים והטהורים בפסח חזקיה בפני עצמה,  

 ירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' לג(   [צירוף ערל ומשומד למניין, צירוף אנוסים ומזידים המתבטלים מפסח למניין הטמאים והטהורים

 בירורים בהלכה, תשפ"א  ]אמצעי תחבורה מהירים[בזמן הזה  -דרך רחוקה 

 נועם אליעזר, תשפ"א ]אונס או דין מיוחד[ דרך רחוקה 

   מעדני אשר, תשע"זמדוע נטמאו רק נושאי עצמות יוסף, ולא נושאי עצמות שאר השבטים?  

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  המשא ומתן בין משה רבנו לטמאים בטומאת מת

ות הפסח תחייבו רק לאחר כיבוש וחילוק, וקרבנ  קרבן פסח לא]  ני ישראל"בהוסיפו הטמאים בטענתם את המילים "בתוך  מדוע  

חייבה אותם התורה  ושהקריבו כאן ובגלגל היה להפריש מעבודה זרה, ושבט לוי שלא עבד עבודה זרה היה ראוי להיות פטור מקרבן פסח,  

 תשפ"א   משך חכמה, תשע"ט [ שלא יגרעו משאר ישראל כדי, בקרבן פסח

 מעדני אשר, תשע"ט   ?יכנס לקברי צדיקים ה הנים לוהאם מותר לכ

 

 פסח שני: הקרבת נושא בפרשה

 

]הפרשי שעות, וראה גם דבריו לגבי אותו ואת להקפיד על אופק מדבר סיני    -לא הוזכר מדיני פסח ראשון רק שיקרב בין הערבים  

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח)בין הערבים תעשו אותו( ]ט, ג[ בנו בפרשת אמור[ 

 )עמ' כז( אספקלריא, תשע"ח  י[תחנון וסליחות בה"ב בפסח שנ]סיפור יציאת מצרים בפסח שני 

אספקלריא,     משנתה של תורה, תשפ"א   לענין הלכה, תשפ"א   שואלין ודורשין, תשפ"א   נר לשולחן שבת, תשפ"אסליחות בה"ב ופסח שני  

 באר ההלכה, תשפ"א   תשפ"א )עמ' נ(

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו     מצה "שמורה" לפסח שני

 משנת מהר"ל, תשפ"אציבור נדחה לפסח שני אין  –ההבדל בין עבודת הציבור לעבודת היחיד 

הרב ברוך רוזנבלום  -ברוך שאמר]כן ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו הביאנו לרגלים אחרים[  הנאמר בהגדה של פסח מרמז על פסח שני  

   שליט"א, תשע"ב

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א דיני פסח שני 

 דברי שי"ח, תשע"ח     פניני מנחת חינוך, תשע"ואכילת קרבן פסח שני עם חמץ   

ויעשה פסח שני?   יותר לאשתו  או אשתו, האם  הוא  או  רק  ראשון  לפסח  לעלות  אחד  יכול  סידור  ימסור    -]יש  או  יתפלל  האם 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח הסידור לחברו והוא יתפלל תשלומין, הידור שלו מול מצוה של חברו, נר חנוכה, מצה ואפיקומן[ 

 דברי שיח, תשע"ד     דברי שיח, תשע"השו"ת בעניני פסח שני   

 נר לשולחן השבת, תש"פ מנהגי וטעמי פסח שני  
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והגדיל, האם צריכים לשחוט   עליו קרבן פסח  להמשיך ?   עליו קרבן בפסח שנישחטו  יכול  העומר, האם  ]קטן שהגדיל בספירת 

,  גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו,  קטן, האם נחשבת כמעשה מצוה, וכן יש לדון האם נחשבת כמעשה ספירה, ספירת  ולספור בברכה

קטן ,  צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שנישחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם  ,  אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור ולאכול כשנשתפה 

האם בקטנותו  , קיים מצוות  שאכל לפני השקיעה ובירך ברכת המזון, וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך ברכת המזון

   ד "גניחובסקי, תשע א"הגר     ד"השבת, תשע מאור    , תמימות בספירת הקטן[  התורה בליל היותו בן י"ג, ברכת  מקבל שכר כ'מצווה ועושה'

 עולמות, ג 

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' יא(   ]דברי המשך חכמה[פסח שני של ציבור הוא שבעה ימים 

פסח ראשון לפסח שני: האם מותר במידה ויתאפשר לחדש את עבודת קרבנות בין  ]  הקרבת קרבן פסח שני כשלא קרב פסח ראשון

יחידים מתוך  לדון האם  יש  נדחים,  ציבור  ואין אפשרות להקריב פסח שני במצב כזה משום שאין  והאם חובה לעשות פסח שני. במידה 

   .שניהציבור יכולים לעשות פסח שני משום שהם אינם ציבור או שדין אחד לכל הציבור ואף היחידים שבציבור אינם יכולים לעשות פסח  

האם מה שנאמר שאין ציבור נדחה לפסח שני הוא דין כללי ועקרוני, הנוהג בכל אופן שבו נוצרה מציאות של רוב ציבור שלא יצאו ידי חובה  

ראשון   פסח  לעשות  מההיתר  וכחלק  בציבור  דחויה  שטומאה  מהכלל  כחלק  שנאמר  מת,  בטומאת  מסוים  דין  שזהו  או  ראשון,  בפסח 

ירחון האוצר    [של רוב ציבור שנדחו לפסח שני שלא מחמת טומאת מת אלא מסיבה אחרת ניתן לעשות פסח שני  ואז במקרה  ,בטומאת מת

 )טו(, תשע"ח )עמ' סג( 

או שה כחוש אבל לא יבוא לידי נותר, או שה מהודר שיבוא לידי כשיש לפניו ב' אפשרויות איזה שה לקחת לקרבן פסח,  ]מהודר או נותר  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ף[כגון שיש בה הרבה בשר לאכול, איזה מהם עדי, נותר

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   יב[ ]ט, הפסח יעשו אותו(  )ככל חוקת  שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?

)ועצם לא    ]בבשר שתוך הגולגולת, לבטל איסור לכתחילה, עשה דוחה לא תעשה[מצות אכילת כל קרבן הפסח מול איסור שבירת עצם  

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  יב[תשברו בו( ]ט,  

 מלאכת מחשבת, תשע"ז דרך רחוקה פטור מפסח ראשון או הפקעה? 

 זהגר"א גניחובסקי, תשע"   )ועצם לא תשברו בו( ]ט, יב[ע"י כהן שבירת עצם בקרבן פסח 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עז( הקרבת הפסח במדבר  

הלל על    ,תחנון בפסח שני  ,כיו"ט  פסח שני  ,הגדה בפסח שני  ,ביקור בפסח שני  ,חמץ עם פסח שני  ,זמן הקרבת פסח שני]עניני פסח שני  

 עומקא דפרשא, תשע"ו   [טענת למה נגרע ,נשים בפסח שני ,פסח שני

מעדני אשר,     יב[   ]ט,)ככל חוקת הפסח יעשו אותו(    ]דרך רחוקה בפסח שני, איסור אכילת מצה בערב פסח שני[הערות בדיני פסח שני  

 תשע"ב 

גזירת הכתוב  -]דרך רחוקה  מצוות פסח שני   המצוות       [האם מחוייב לקרב את עצמו, פטור או הפקעת החיוב,  עיקרו מחמת אונס או 

    בפרשה, תשע"ו

 מעדני אשר, תשע"ח האם בפסח שני יש גם פטור 'דרך רחוקה'?  

 מעדני אשר, תשע"ח ל מצה, כדי שיאכל מצה לתיאבון? האם בערב פסח שני יש איסור לאכו

 עשר עטרות, תשע"ט   פסח קטן או פסח שני?

 יאיר נזרו, תשפ"א  קרבן ציבור או יחיד, דין חבורה[]סדר הקרבה, בג' כיתות, בטומאה, ההבדלים בהלכה בין פסח ראשון לפסח שני 

   מים חיים, תשפ"אפסח שני 

 מבית לוי, תשפ"א פסח שני ול"ג בעומר שחל ביום שישי 
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 (נהאספקלריא, תש"פ )עמ'   עדה אחת, פסח שני | מתורת רבינו ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר זיע"א   

 (יחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -נחל אליהוכח הרצון   -רשת פסח שני פ

 באר ההלכה, תשפ"א   אכילת מצה בפסח שני

 ווראקא, תשפ"א -קהילת בשבילי אורייתאפסח שני   -הלכה ומנהג 

 מערכי תורה, תשפ"א    קובץ גליונות, תשע"ט )עמ' טו(-שיעורי הגר"ח פיינשטיין מדוע נקבע פסח שני בי"ד אייר?

 ג(נירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ'   ]פסח שני[ח? מדוע יש דין 'תשלומין' רק להקרבת פס

 מעדני כהן, תש"פ האם יש סיפור יציאת מצרים וחיוב ד' כוסות והסיבה בפסח שני? 

 מעדני כהן, תש"פ איסור אכילת חמץ בזמן אכילת הפסח שני 

 ירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' נו(    פייה של העלייה למירון בימי האריז"ל והבית יוסףלאו -פסח שני כמקור העליה למירון 

 

 : לא מלו במדבר משום סכנה נושא בפרשה

 

"מקום  , הגדרת  אל יעמוד אדם במקום סכנהעולם  ל,  אין סומכין על הנסמגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר,  ]  מקום סכנה

נוטלים סיכון ,  דעת בני אדםאו    יםסטטיסטי"פ נתונים  עאוביקטיבית או סוביקטיבית,    -  סכנה" , ומתי "אין סומכין על הנס"  -  אימתי 

במקום  ,  רביםהצלת  סכנה לצורך  ,  לקדש שמיםהאם מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת  ,  גמזורבי חנינא בן דוסא ונחום איש  מעשה  

גדרי ההיתר לעשות מעשים שיש   ,תפילהבזכות  ,  בשב ואל תעשהלסמוך על הנס    ,לסמוך על הנס  לצדיקהאם מותר  ,  מאד  סכנה רחוקה

ָתאִיםו ש"]אנשים רבים נוהגים לעשותם[ ועל כך נאמר:    "דשו בהם רבים"בהם סכנה כי   ודברים שהם    פרנסההסתכנות לצורך  ,  '"ה  ֵמר פְּ

 עולמות, קכו   ]שומר פתאים ה'[   עולמות, שה   עולמות, שס  ["מנהגו של עולם"

אורות הגבעה,       הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   ב[  ]ט,  )את הפסח במועדו(  ]אונס ורצון יחד[  ?מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר

 תשע"ז 

 

 עבודת הלויים במשכן נושא בפרשה:  

 

קח את הלוים מתוך  )  [דינים מטומאת מת ודינים אחרים, האם העברת התער היתה בשבת]ים מצוה לדורות או הוראת שעה  יטהרת הלו

 ו מלאכת מחשבת, תשע"    [ו,  ח]( בני ישראל וטהרת אותם

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' נו(האם העבירו הלויים תער גם על פיאות הראש והזקן? 

עיון הפרשה,    [ו,  ח](  קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם, ברש"י)האם כולם היו טמאים?    -טהרת הלויים מחמת טומאת מת  

   ל"א תירוצים תשע"ט )עמ' קיז( 

ויקח ה' אלוקים את האדם[    ן?האם שייך לומר את הפועל 'קח' לגבי אדם שהוא בן חורי בני  )]קחם בדברים,  קח את הלוים מתוך 

 משנת מהר"ל, תשע"ח   [ ו, ח]( ישראל וטהרת אותם

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/721_31_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_70_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_36_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_70_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_70_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_70_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/282_32_33_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/282_32_33_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_70_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/360.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/305.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/126.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_36_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_36_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_36_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_36_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_36_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_33_34_35_36_60_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_33_34_35_36_60_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_36_78.pdf


 

הלויים   האם  עבודת  הלויים  שירת  הזה,  בזמן  המקדש  מקום  שמירת  השוערים,  חלוקת ]עבודת  הזה,  בזמן  הלויים  עבודת  בניגון,  היא 

   עומקא דפרשה, תשע"ח עבודת הלויים, שירת כוהנים כשאין לויים[

ישים, חיוב מיתה בלוי העושה עבודת חברו, כהן העושה עבודת חברו, האם יש 'מינוי'  מ]כשרות הלויים לעבודה אחר גיל חעבודת הלויים  

חלק   -בעבודת הלוים, ישראל העושה עבודת לוי, רשות לוי לעבוד אחר חמישים ולפני שלושים, לוי הממונה לכמה תפקידים, נשיאת הארון  

הגר"א עוזר,  שמירת המקדש, האם יש דין משורר ששיער כיום[    חיוב  -ממשא המקדש או משא המיוחד לו, בזמן הזה כשאין הבית קיים  

 תשע"ח 

 מעדני אשר, תשע"ח   [ח, יט ])ואתנה את הלויים...באהל מועד(   ?]כמו לכהנים[ללויים האם יש דין קדימה 

 נועם אליעזר, תשע"ח כהן בעל מום לוי או ישראל מי יכנס להיכל לצורך תיקון? 

 מאור השבת, תשע"ח  [ח, יט])ואתנה את הלויים...באהל מועד(  עבודת הלויים ומעלת שליח ציבור

 ה שלמים מציון, תשע"   ]ח, יא[ חי נושא את עצמו[הנפה רגילה או אחר עקידה, ]הנפת הלויים 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח     מלאכת מחשבת, תשע"ז ]כמה אגפים במחנה לויה[כיצד חיו הלווים עם נשותיהם במחנה לויה? 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א פרישת משה רבנו מאשתו וגדרי חיוב עונה 

בית המקדש?   לכשיבנה  הלויים  עבודת  לעשות  יוכל  מצוה  בר  לוי שנהיה  שילמד האם  ראוי  האם  גיל שלושים,  עד  ימתין  ]האם 

   שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח שורר בבית המקדש, גיל שליח ציבור לימים נוראים[מוסיקה כדי להיות מ

מלאכת מחשבת,     [יב,  ח](  את האחד חטאת ואת האחד עולה)  ההקטרה בחטאת הלוים, כדין הקטר אמורי חטאת או הקטר עולה  

 ו תשע"

 

 שירת הלויים: 

 

 אשר ליהודה, תשע"ד   [ ח, יט ])ואתנה את הלויים...באהל מועד(  בעבודה[]שירה בכלי בשבת, הגיל בו מתחיל הלוי שירת הלויים 

למעלה מתוך המילה ישראל, הלויים משלימים את שמחת מביא הקרבן,  תחת אשר לא עבדת בשמחה, הלויים זכו  ]מעלת שירת הלויים  

 [יתרה שלא זכו לה הכוהנים, לא עסקו בגידולי קרקע כדי לאפשר להם לנגן באצבע עדינה, מעלת המוסיקה, יגיעת משה ללמד שירה ללוים 

 תורה, תשע"ה בארה של     [ו,  ח]( קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם)

 נועם אליעזר, תשע"ח   כד[,  ח( ]ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד)גיל פרישת הלויים משירה בפה ומשירה בכלי 

 זרע ברך, תשפ"א   השירות שהן מדברי תורה

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קכה(  שיר של יום במקדש ובזמנינו

 זרע ברך, תשע"ד   אין אומרין שירה אלא על היין

 זרע ברך, תשע"ב     אשר ליהודה, תשע"ד עיקר שירה בפה או בכלי 

)ושמרו משמרתך    ]איסור החלפת העבודה, או עבודה כזר, מי קבע את חלוקת העבודות[שהחליף תפקיד ושמר בשערים    ]לוי[משורר  

 זרע ברך, תשע"ז     תשע"ח   המצוות בפרשה, תשע"ז[   ג-יח, א]  ומשמרת כל האוהל(
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בשערים  ]לוי[משורר   ושמר  תפקיד  כהן    שהחליף  מום,  בעל  ולוי  כהן  לוי,  בעבודת  ישראל  ולהיפך,  בעבודתו  כהן  עם  שהתחלף  ]לוי 

אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ'    -בנתיבות ההלכה  הלוי[    רו, לוי השתמש בכלי של חבשהחליף חברו הכהן, ישראל בשירה בכלי

 ( דתרס"

 תשפ"א    (חנועם אליעזר, תשע"ח )עמ'  בן לוי מגיל חמישים האם יכול עדיין לשורר?

 

 : ויהי בנסוע הארון נושא בפרשה

 

 היא שיחתי, תשע"ט  במוצאי יום כיפור[]מעמד המחילה ההנצחה  -הר סיני 

]קדושת ארון הספרים, כתיבת פסוק כשלא יישמר, פסוקים כנוי סוכה, שימוש בספרים להגן מחמה או לשמור מקום, קדושת הספרים  

 דברי הלכה, תשע"ה י, לה[  ])ויהי בנסוע הארון(   להשען על ספר במהלך לימוד[לקפל דף, להירדם על ספר, 

 האיחוד בחידוד, תשע"ז י, לה[  ] )ויהי בנסוע הארון(  האם היה ארון אחד או שני ארונות, מה היו הפורענויות? 

אוסף גיליונות ישיבת    -עינינו גל     אורות הגבעה, תשע"ז  [י, לה)ויהי בנסוע הארון( ]שמעות ה'נונים' ההפוכות..[  מ]מה המיוחד באות נון?   

 מעדני אשר, תשע"ח   מיר, תשע"ח )עמ' כב( 

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' כז(    (טזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   נונין המנוזרות

ענ ה'נוניםיתוכן  ה'    -  ותההפוכ  'ינם של  נפרד  -ויסעו מהר  יבקש  ]  לתאוה  הארון(  בנסוע  לה)ויהי  שליט"א    [י,  כהן  אוסף    -הגר"ד 

 גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ח( 

ה'[   כתינוק הבורח מבית הספר  -הפורענות   גל     ]ויסעו מהר  )עמ' כא(  -עינינו  ישיבת מיר, תשע"ח  גיליונות  אי"ש, תשע"ח    אוסף     פניני 

  (יזקובץ גליונות, תשע"ט )עמ'  -מ"א ברוורמן שליט"א שיעורי הגר   (יח"ט )עמ' , תשעאוסף גליונות-התבוננות בפרשיות התורה

וידבר משה,       ]י, לג[  (ויסעו מהר ה')  ]חורבן בית המקדש, ובנינו בהחזרת שני ה'נ' למקומם[  כתינוק הבורח מבית הספר  -הפורענות  

 תשפ"א    תש"פ

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' מה( פרשת ויהי בנסוע והחשבתה כספר בפני עצמו 

צבא    קריאת התורה?של    ןהאם פרשת 'ויהי בנסוע' חולקת את פרשת בהעלותך לג' פרשיות או לג' ספרים לגבי דין תשלומי

    צבא הלוי, תשפ"א   הלוי, תש"ע

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נט(   ]י, לג[ (ויסעו מהר ה') הממהר לצאת מתפילה בבית הכנסת או משיעור תורה 

 נר יששכר, תשע"ח [ י, לה)ויהי בנסוע הארון( ]מוחזק בפורענות 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  [י, לה)ויהי בנסוע הארון( ]שמעות ה'נונים' ההפוכות..[ מ]  .ח הרצון..ולאן מפנים את כ

 נר לשולחן השבת, תשע"ח   דלתות הזזה או רגילות בארון קודש

 נר לשולחן השבת, תשע"ח    היכן מקום ספר התורה באמירת "בריך שמיה"

 שבילי פנחס, תשע"ח  תורה והוראה, תשע"חהמשך התורה בכל תקופות עם ישראל    -ספר בפני עצמו  -'ויהי בנסוע' 

 נר יששכר, תשע"ב י, לה[   ] )ויהי בנסוע הארון( בדור המדבר, ולדורות   -מסעי בני ישראל 

 נר יששכר, תשע"ז י, לה[  ])ויהי בנסוע הארון(    יילותיו של היצר בכל דור ודורהמלחמה בח
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 מעדני אשר, תשע"ט   ?במלחמה הרי אין קטיגור נעשה סניגורלהגן מדוע לקחו את שברי הלוחות 

 מעדני אשר, תשע"ט   ?האם מותר לכתוב שם בתוך הספר תורה בסופו כדי שלא יגנב

 

 : מאסרנושא בפרשה

 

האם מותר לעצור "חשוד"  , מדוע לא נאסרו באותו תא,  בשבתעצים    במקוששו   במגדף   :במאסר  שימוש  תורהב]עונש או הגנה    -מאסר  

מאסר עד מות,    -הפקדת "ערובה" כחלופת מאסר, הכנסה לכיפה    ,העדים טרם נחקרו , או כשיש עדות על העבירה אך  חקירת החשוד  לשם

, ממוני  חוב  לתשלום  כפיה  אסר כאמצעימ,  זמן קצובהסמכות לאסור ל,  מפשיעה  הגנה, או רק כאמצעי  כעונשלהשתמש במאסר  האם ניתן  

)ויאמר אדוני משה  [  איסור עשיית "דין" בשבת"צידה באדם", או    -  בשבתהכנסה למעצר או מאסר  ,  דין   לקיום פסק בית  כפיה  כאמצעי

 עולמות, רנט     יא, כח[] כלאם(

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' לח( סה תירוצים ד בעונש מאסר? דמדוע נענשו אלדד ומי

 סגלה, תשע"ט -יעקב ישראל סטל ]מאיזה שבט, ומה היתה קרבתם אל משה[מי היו אלדד ומידד? 

       תורה והוראה, תשע"גערי מקלט ודין מאסר לפי התורה  

 אורות הגבעה, תשע"ג   ]איסור צידת אדם[מעצר אדם בשבת 

 ד "ההיכל, תשע  נוה   אדם[ צידת ]איסור בשבת עבריין או פורץ לכידת

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' ע( לג תירוצים    ]מאסר ביום השבת[התראת המקושש והכנסתו למשמר 

]טו, לב[   ם השבת(  )וימצאו איש מקושש עצים ביו ?היאך הניחו את המקושש במשמר והלא אין אוסרים אדם בבית הסוהר בשבת 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז   ]ההבדל בין מאסר עונשי לבין מעצר אזרחי שנועד למניעת העבירה[  תשע"ו    אשכול יוסף, תשע"ג

 

 החניותהמסעות ו נושא בפרשה:  

 

 (20ט עמ' )אספקלריה, תשע" מדוע נכפל הפסוק "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" חמש פעמים?  

במקומו, דבקות בקב"ה ע"י דבקות ]סותר על מנת לבנות    'כלל ישראל במדבר היו בהשגחה פרטית כאמה לבנה האהוב על פי ה

    (כדקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -יחי ראובן     תשפ"א    (יבאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -נחל אליהו בתורה  גורם למנוחת הנפש[

]מלאכת שבת בסותר על מנת לבנות במקומו, כגמול עלי אמו, על פי ה'   כל ישראל היו בהשגחה פרטית כאם לבנה האהוב על פי ה'

בהש ובטוחים  סמוכים  לגר"ח  יחנו,  הספינה'  'פאת  קונטרס  שבת,  מהלכות  הנובעת  'הלכתית',  הרגשה  אלא  מוסרית  הרגשה  לא  י"ת, 

 מתוקים מדבש, תשפ"א    אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יד(-נחל אליהו שמואלביץ זצ"ל[

על פי ה' יחנו ועל 'הרי כבר נאמר  ,  הרי יכלו לנסוע על פי עמוד הענן המתקפל,  קומה ה'  -הוצרך משה לומר  לשם מה  ]על פי ה' ביד משה   

מה מסמלת התרועה ומה ,  מדוע ''תרועה יתקעו למסעיהם'',  ע הארון' מפרידה בין הפורענויותויהי בנסופרשת 'מדוע דווקא  ',  פי ה' ייסעו

ישראל לארץ,  השופר נידונים במידת הדין,  מדוע רצה הקב"ה שמידת הדין תהיה מתוחה בכניסת  להיות  מדוע  ,  מדוע צדיקים מבקשים 

 עמל משה, תשס"ב    [מה היה מטרת המסעות , נאמר ''ולפי העלות הענן'' ולא ''עלות''
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]גם כשהחניה במקום נפלא וגם כשהחניה במקום מדבר, רוחני, בכל מקום, בכל מזג אויר, בכל מצב רוח,  על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו  

לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעומת התנועות הן על פי ה', ימי אהבה וימי שנאה,  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' טז( -נחל אליהו זה עשה האלוקים[

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מח(-אז נדברו  י ה' יחנו[ ]על פי ה' יסעו ועל פ לחיות כל החיים בתוך הסוכה

קבע   תורתך  בהעלותך  -עשה  השבועות,  חג  היוצא    ממחרת  כחתן  והקבוע,  הזמני  הרמב"ן,  כדברי  יחנו  ה'  פי  ועל  יסעו  ה'  פי  ]על 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יח( -מתוקים מדבש מחופתו[

המחנות   לכל  מאסף  דן  אבדה    -שבט  השבת  מצוות  האם  ומקיים  גדולה  ופלטיא  סרטיא  ישראל,  בני  מסע  אחר  שנמצאו  ]אבדות 

 צבא הלוי, תש"פ  חייבים להשיב, יאוש בעלים[

 

 נושא בפרשה: תקיעה בחצוצרות

 

)ובני אהרן הכוהנים יתקעו בחצוצרות(    ?בית כנסת שיש שם בעל תוקע כהןב  שופר בראש השנה  האם יש ענין ללכת לשמוע תקיעת

 (יבפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ]י, ח[

     פרי ביכורים, תשע"ז    תורה והוראה, תשע"הי[  -י, ט] )והרעותם בחצוצרות( ?גם בזמן הזה -צרה או בעת תקיעה בחצוצרות בעת שמחה 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו 

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' סב()י, ט( ]בזמן הזה, צרת רבים וצרת יחיד[   בחצוצרות או בשופר? - במה תוקעין בגבולין בעת צרה

כהנים, דווקא וב  בחצוצרות,  ,  בתעניותותבחצוצרות או בשופר,  בזמן הזה,  לתקוע בעת צרההחיוב  ו,  ]חצוצרות במקדשתקיעות בעת צרה  

עומקא דפרשא,    י[  -י, ט])והרעותם בחצוצרות(    [ו למעשה גם בזמן הזה בארץ ישראל, וכיצד ניתן לקיימחובת כל יחידאו    חיוב על הציבור

 רות הגבעה, תשע"ג או    עולמות, ח    תשע"ה

 מלאכת מחשבת, תשע"ח י[  -י, ט] )והרעותם בחצוצרות( תפקידי התקיעה בחצוצרות במדבר  

 -, ואהבת לרעך כמוך  במלחמת ישראל]מלחמה בארץ כנען ומחוצה לה, אי התגרות בעשו, ה'רעות' האחדות  הניצחון במלחמת ישראל  

   גינת נוי, תשפ"אבחצוצרות[  -והרעותם, תפילה ואחזקת תורה בחצרות בית ה' 

 הגר"א עוזר, תשע"ז  י[ -י, ט] )והרעותם בחצוצרות(  ]דין שירה[ותקיעה הבאה מדיני הקרבן  ]מועד או מלחמה[תקיעה מחמת הזמן 

   אספקלריא, תשע"ט )עמ' נח(   [שמונה ביאורים]? מדוע אין תוקעים בזמנינו בחצוצרות

 

 תפילה לרפואת חולה   נושא בפרשה:

 

]תרומת דם מצוה או חובה, תרומה למאגר דם, ביטוח דם, הקזת דם מול תרומת דם, תרומת כליה מול תרומת דם,  תרומת דם לחולה  

 עומק הפשט, תשע"ח   ביקור חולים, צדיק אמיתי[הצלה, 

האם התורם משאיל את הכליה כ'מתנה' לזמן, קיום מצוה    ]תרומת כליה מצוה או חובה, ספק סכנה, עידוד תרומת כליה,תרומת כליה  

 עולמות, קצא     עומק הפשט, תשע"חקבלת תמורה כספית[ תרומה למטרות מחקר,  בכל רגע, נטילתה חזרה,
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ומר עמו וידוי,  ל  ,מטרת המצוה; לדאוג לצרכי החולה, להתפלל עליו, לשמחו ולעודדו, לעוררו לתשובה ,דרבנןאו יתא ידאור]ביקור חולים 

עומק הפשט,    [הכרה, שהרי מתפלל עליו   חסרביקור חולים בחולה  ,  בטלפוןר חולים  ביקובבית חולים,  ה, חולה  לסדר חובותיו, ולכתוב צווא

 תשע"ח 

 מעדני אשר, תשע"ה   ]יב, יג[ )אל נא רפא נא לה( תפילה על חולה שאין ידוע מה מצבו 

  -]צרת היחיד, חולי ישראל, מטרת ביקור חולים, תפילת החולה על עצמו, תפילת החכם לרפואת החולה, חילול שבת   ולה  חתפילה על  

מו של החולה, המתפלל על אביו או רבו, חולה שחיותו מוטלת בספק חולה לקבלת ברכת האדמו"ר, תפילה על חולה שימות, הזכרת שם א

ביקור חולים לגבר ואשה, למי שהוא שונאו, באמצעות הטלפון, ביקור חולים ע"י שליח, חולה במחלה מדבקת, ביקור חולים במרכז רפואי,  

 תשפ"א    אשיחה בחקיך, תש"פ  זולת[ע"י תלמיד חכם, קריאת תהילים בלילה לרפואת חולה, שינוי השם, השתתפות בצער ה

 ובחרת בחיים, תשע"ח )רסז עמ'( איסור המתת חסד בהלכה ובאגדה  -בירור סוגיית 

 שאילת החיים, תש"פ )תתשלה עמ'(ומערכות בהלכות החולה הסופני  -איסור המתת חסד 

 שאילת החיים )ט(, תשע"ח כניסה לניתוח שיש בו סיכון 

 שאילת החיים )ז(, תשע"ח לה המוכר מחלתו לגוי חו

 שאילת החיים )ו(, תשע"ח האם מותר לחולה לעסוק ברפואה טבעונית ולא לשמוע בעצת הרופאים? 

 שאילת החיים )ה(, תשע"חהאם חולה חייב להתעסק ברפואות? 

 )עמ' כג( מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א   שאילת החיים )ד(, תשע"חמסתכן בקיצור ימיו  -המסרב לעלות לתורה 

 שאילת החיים )ג(, תשע"ח  ]סכנה גופנית או סגולית[נישואין עם קטלנית 

 שאילת החיים )א(, תשע"ח שמירת הגוף והנפש 

 תורת המעדנים, תשע"ח עליו? האם עדיפה תפילת החולה על עצמו או תפילת אחרים 

עליו   בתפילה  לה(  הזכרת שם החולה  נא  רפא  נא  יג[)אל     תורת המעדנים, תשע"ח    נוה ההיכל, תשע"ז    מחמדי התורה, תשע"ב    ]יב, 

 פניני אי"ש, תשע"ח    (, פזאספקלריא, תשע"ח )עמ' נג

 עינינו גל, תשפ"א]ביקור חולים[ כח התפילה לגלגל רפואה לחולה 

 תורת המעדנים, תשע"ח   הזכרת שם אביו החולה בתפילה

 תורת המעדנים, תשע"ח?  איך מותר לומר תהילים לרפואת חולה הרי אסור להתרפאות בדברי תורה

 פניני אי"ש, תשע"ח    תורת המעדנים, תשע"ח    ?מדוע כשמתפללים על חולה מזכירים שם האם ולא שם האב

    מלאכת מחשבת, תשע"ח     תורת המעדנים, תשע"ח      נוה ההיכל, תשע"ג   ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה(  תפילה על חולה סופני המתייסר...  

 אשכול יוסף, תשפ"א 

 ובהם נהגה, תשע"ו  [וידוי]אמירת מעלת הנפטר ממחלה והחובה לעוררו בתשובה 

 תורת המעדנים, תשע"ח   זמעדני אשר, תשע"   ]יב, יג[ )אל נא רפא נא לה( התפלל לרפואת חולה והחלים, האם רשאי לקבל שכר? 

עומקא דפרשה,      ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה(    [תפילה בביקור חולים  ,תפילה על מיתה  ,כפרה  רפואה מיסורי  ,על עצמו]  על חולה  תפילת

 תשע"ג 

]דאגה בלב איש ישיחנה, נתנית ממון לצדיק שיתפלל עבורו, תפילה על צער השכינה, הזכרת שם החולה ברמז, ילך תפילת הצדיק וברכתו  

 מעינות בני יששכר, תשע"ז  ת, זמן המסוגל, הנחת ידים על ראש המתברך[אצל חכם שבעיר, האם בכוח התפילה לשנות רצון השי"
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 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כג(   -עינינו גל      (יד)עמ'  באר הפרשה, תשע"ז כוחה של תפילה בתחנונים   

 ( לאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -עינינו גל   אספקלריא, תשע"ח )עמ' מד(   ]יב, יג[ )אל נא רפא נא לה( כוחה ומעלתה של תפילה קצרה 

 תורה והוראה, תשפ"א    ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( צעקה במקום תפילה 

 המחכימה, תשפ"א הפרשה   ]יב, יג[ )אל נא רפא נא לה( מעשה הצלה במקום תפילה  

 מעדני אשר, תשע"ה   ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה(  מי שברך בשבת לחולה שאין בו סכנה 

 דברי שי"ח, תשע"ז  רפואה ופיקוח נפש בשבת

)אל נא    ]הליכה אצל חכם, חובת החכם להתפלל, חמס ברכה, ברכת הדיוט בשם, ביקור חולה בשבת, ביקור ת"ח בשבת[  תפילה על חולה  

 בארה של תורה, תשע"ז   ]יב, יג[רפא נא לה( 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח  ]פיקוח נפש של עובר, רפואה, חולה[ חילול שבת להצלת עובר

יין נסך בנוצרי,  מוסלמיאו    נוצרי]תפילה לרפואת חולה גוי    עין יצחק,     [קדיש על המאבד עצמו  ,  אמירת קדיש על אביו הגוי,  חומרת 

 תשע"ח 

 וישמע משה, תשע"ח ]או לומר תפילת התשובה או בקשה לפרנסה באופן קבוע[קבוע על חולה מסוים בשומע תפילה  ןלהתפלל באופ

 פניני חשוקי משד, תשע"חלהתפלל לרפואת תינוק ששמו 'עשו' 

 עומק הפשט, תשע"ח  להתפלל, חולה חשוך מרפא המדוכה ביסורים, תפילה על נס[]החיוב התפילה על החולה 

עך ]כל מי שאינו מבקש רחמים עליו נקרא חוטא, לא תעמוד על דם רעך, ואהבת לרהאם חובה או מצוה להתפלל על חולה הידוע לו?  

 תורת המעדנים, תשע"ח  מעדני אשר, תשע"ז  תשפ"א   פניני אי"ש, תשע"ח    ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה(   כמוך, רפואה בדרך סגולה[

?   האם מותר לחולה שמתייסר ביסורים גדולים מאוד, עד שטוב מותו מחייו ר"ל, להתפלל ולבקש מהקב"ה שימיתהו במהרה 

 תש"פ     מים זכים, תשע"ט

 

 מעשה מרים   נושא בפרשה:

 

 מעדני אשר, תשע"ד מדוע לא נצטרע אהרן, על דיבור לשון הרע עם מרים? 

 נועם אליעזר, תשע"ח )ויחר ה' בם וילך( ]יב, ט[ אהרן הכהן אינו נעשה מצורע 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג(   ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י(  שכרה של מרים

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מג(  ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י( האם מרים נענשה או זכתה לכבוד? 

 כאיל תערוג, תשע"ז  יב, י[] )והענן סר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג(  ]קידוש החודש במדבר דרך ענני הכבוד[ראיית נגעים במדבר 

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' נד(  ביאור דברי הרמב"ם בעונש מרים על דיבור במשה

אספקלריא,  ]כוחם של מעשים קטנים ובפרט דיבור לטוב ולמוטב[    מדוע קיבלה מרים שכרה בשעה שחטאה חטאה?  -מעשה מרים  

 תש"פ  )עמ' פח( 

 ג( פאוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' -אם למקראמה היה במעשה מרים 
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 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א מצורע מטמא באוהל  

 ריו ליעקב, תשפ"א מגיד דבמצורע חשוב כמת 

 נועם אליעזר, תשע"ח  טו[( ]יב,  ותסגר מרים מחוץ למחנה)  ]מי הסגיר ומי ראה נגעי מרים[קרבת משה למרים אחותו 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א  אספקלריא, תשע"ח )עמ' ל(  ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י( המתנת ישראל למרים 

, בפה או בהרהור, אמירת הפסוק או זכירת העונש, קריאה בספר תורה, איסור דיבור לשון  ]בכל יום או פעם בשנהזכירת מעשה מרים  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' סג(  נר יששכר, תשע"ז  ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י(  [הרע

 שלמים מציון, תשע"ו     ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י( מידה כנגד מידה בהנהגת החסד 

ואהרן  הפגיעה בעצם כח הדיבור-מעשה מרים  של תורה, מרים  הדיבור  לשון הרע, תורה שבע"פ  ישראל[ -]חטא  בכלל   תורה שבע"פ 

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' ו(-חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל

 צבא הלוי, תשפ"א  רה או לטהרה, מדוע לא נשארה טהורה[י]אהרן קרוב, פנחס, אם אהרן לא יכל להסגמי הכהן שהסגיר את מרים? 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ל(-עינינו גל ]ללא הזכרת שמה, בקיצור נמרץ[ תפילת משה על מרים

   בארה של תורה, תשפ"א ]ויחר אף ה' בם, אך קרא להם 'נא'[ 'עוטפים' הערה? כיצד 

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א אוצר החידות לפרשת בהעלותך 

 פלאי התורה, תשפ"א פלאי פרשת בהעלותך  

 הרב קולדצקי שליט"א, תשפ"א וארטים לפרשת בהעלותך 

 בהעלותך, תשע"ט ביאור פרשיות התורה   

   אספקלריא, תשע"ט )עמ' פד(    [ח, יד( ] והבדלת את הלויים... והיו לי הלויים) ברכה בשירת הלויים 

]והבדלת את הלויים... והיו לי הלויים) הבדלת הלוים מתוך בני ישראל ]שילובם בפסוקי הבדלה במוצאי שבת[   צבא הלוי,       [ח, יד( 

 תשפ"א

לגנות   הדבר  נחשב  מצווה,  שאינו  אע"פ  מצוה,  מקיים  שנה[  כשאינו  ארבעים  פסח  קרבן  הקריבו  השנית,  ]לא  בשנה  סיני  )במדבר 

 משנת מהר"ל, תשפ"א   משנת מהר"ל, תשע"ח ברש"י( ]ט, א[

הרי היא רק בסותר    -]במסעות בני ישראל כיצד היתה מלאכת סותר  הנמצא תמיד תחת כנפי השי"ת    -סותר על מנת לבנות במקומו  

)על פי ה' יחנו ועל    , הנוסע עובר ערים וכפרים אך התינוק תמיד בחיק אמו[על מנת לבנות במקומו, כל מסעות בני ישראל היו במקום אחד

    אספקלריא, תשע"ח )עמ' מו(     אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יב(  -נחל אליהו     באר הפרשה, תשע"ז )עמ' ג(    ]ט, ב[    פי ה' יסעו(

 משנתה של תורה, תשע"ח 

 [, וכן כריעה כנגד הכתב, ונשיקה בציצית או הושטה באצבעכו'על הפסוק וזאת התורה ו  ]הוספהורה  אמירת הפסוק בשעת הגבהה הת

 פניני אי"ש, תשפ"א  )על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו( ]ט, ב[

 שלמים מציון, תשע"ח )על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו( ]ט, ב[  ]קבלת הדין, ה' אמר לו קלל[ יתברךה'  ל מאתוהכ
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 ( יפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'    ]ט, יז[ ()ולפי העלות הענן? האם ערפל נחשב למחיצות להתיר טלטול ברשות הרבים

 י שבת בשבתו, תשע"ז מד )ושרת את אחיו באהל מועד( ]ט, כה[  ]בן חמישים לעצה[כל הנוטל עצה מן הזקנים 

 כלי יקר, תשע"ט ההבדל בין 'הליכה' ל'נסיעה'  

 מחובת  שחרור,  ן כהן שהזדק, הפיכתם ליועצים,  סיום עבודת הלויים בגיל חמישים]האם קיים גיל פרישה בהלכה,  גיל הפרישה בהלכה  

שישים בגיל  הצבאי  שמוניב  מתפקידו  שוחטסילוק  ת,  ולדורו  לשעה  , השירות  מסנהדרין ו מינוי  ,  םגיל  חכם  מושיבים ,  פרישת  אין 

כהונת  ,  בדיני ממונותגיל פרישת דיין    בסנהדרין,  ייןד  למנות  הרצוי  הגיל,  בעלי שיבה, החובה שיהיו בבית דין  מופלג בשנים,  בסנהדרין זקן 

 כו תעולמות,  )ושרת את אחיו באהל מועד( ]ט, כה[ [ששנקבע מרא בהסכם תנאי, או מדינההמנהג הגיע גיל מכוח , פרישה ברבנים

 תשפ"א   זרע ברך, תשע"ו  [ י, י]( ובמועדיכם ובראשי חודשיכם) [כמועד או רגל]שמחה בראש חודש 

 ( לאספקלריא, תשע"ט )עמ'    האמצעית של שבת מחלוקת הבבלי והירושלמי בענין שמחה בשבת ובביאור נוסח סוף הברכה

י, י[   ])וביום שמחתכם(    ם[הנשים בבגדיאת    לשמח    ,שתית יין  ,אכילת בשר], מדוע אינה כשמחת יו"ט  בשבת  "שמחה"שיש דין  לדעה  

    אשכול יוסף, תשפ"א  תשפ"א   תשע"ו  זרע ברך, תשע"ה   אשכול יוסף, תשע"ג

)והיה    תורה לשמה, והערב נא, קבלת מלגה על לימוד תורה[]האם יש חיסרון או מעלה בכך שנהנה בשעת לימודו,  הנאה מלימוד תורה  

 מנחת אשר, תשע"ז   [ הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו לך( ]י, לב

צבא     [ )והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו לך( ]י, לב  ם[]בבעלות מי היתה לענין הבאת ביכורי  דושנה של יריחו ניתנה לבני יתרו

 הלוי, תש"ע 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' טו(-שואלין ודורשין)י, לא(  כל יהודי צריך 'יתרו' להאיר את העיניים

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מד( -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א יתרו, יריחו מקום המקדש, בבל ותורה שבעל פה

 נר יששכר, תשע"ג יא, א[   ]   )ויהי העם כמתאוננים( שורש חטא המתאוננים  -הפגם בעולם המחשבה 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"חהמעבר מהנהגת משה רבנו אספקלריא המאירה, לאספקלריא שאינה מאירה  -המתאוננים 

 היא שיחתי, תשע"ט ]מבקשים עילה לפרוש מאחרי המקום[ עלילות ותלונות  -המתאוננים 

 היא שיחתי, תשע"ט   נרגנותו אומנותו  -המתאוננים 

ה שלו, סבלות או  אסישחבה, כל אחד והאודמאת חצי הכוס המלאה, בשמחה אותיות  ]לראות  הצורה החיובית להסתכלות על החיים  

   בארה של תורה, תשע"ח יא, א[ ]  )ויהי העם כמתאוננים( שני סוגי מתנות[ -הרמת משקולות 

מעדני     [יא, י]  (וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו) מדוע בכו בני ישראל על איסור עריות בנסעם מסיני, ולא מיד במתן תורה?  

   אשר, תשע"ה

 ללמדך, תשפ"א   , אמונת העם במשה היתה אז מושלמת[]לו משה כן היה אביהם של כל העם מנין היה לו בשר לכולםכוחה של אמונה 

 תשע"ז נשיח בחוקיך,   [ד,  יא] ( התאו תאוה מי יאכילנו בשר) [תשובה]רדיפת המאכלות 

והאספסוף אשר  )  טעמו טעם מן, לא שמעו קול ה' במתן תורה, לא היו בסוכת ענני הכבוד, היו המעט טוב שבטומאת מצרים[]לא  הערב רב  

 זרע שמשון, תשפ"א    [ד,  יא]( בקרבו התאו תאוה מי יאכילנו בשר

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' כב( )מי יאכילנו בשר( ]יא, ד[  ]האם פסק השלו, האם היה השלו בשר[ בשר במדבר

 אורות הגבעה, תשע"ז)זכרנו את הדגה( ]יא, ה[ כח ההטעיה באדם 
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]האשה הראשונה מצלעו של אדם הראשון בעלה, אדם קרוב אצל קרוביו, הנשמה מדוע בכה העם שכשניתנו איסורי נישואי קרובים?  

    בארה של תורה, תשע"ח)וירא את העם בוכה למשפחותיו( ]יא, י[  שחוצבה להם מגבוה אחידה היא לשניהם, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם[  

 מעדני אשר, תשע"ח 

)האנוכי הריתי את כל העם הזה... כי תאמר אלי    ]שורשי כפיות הטובה באדם, חטא אדם הראשון בכפיות טובה מול אשתו[שאהו בחיקך  

 היא שיחתי, תשע"ט שאהו בחיקך( ]יא, יב[  

)אספה לי שבעים איש מזקני  ]השוטרים שהיו מוכים בשל בני ישראל זכו לשבת בסנהדרין[    גודל השמחה לבסוף כגודל הצער בתחילה

 הפרשה המחכימה, תשפ"א ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו( ]יא, טז[ 

 ובהם נהגה, תשע"ז   )ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם( ]יא, יז[ ]ודין כח רב ומרא דאתרא[עשה לך רב 

 ( טזפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ]יא, טז[)והתיצבו אתך שם( ? האם יטריח ת"ח את הציבור לקום מפניו

)ואצלתי מן הרוח אשר עליך    ]מורה הלכה בפני רבו[?  בם המובהקתוך ג' פרסאות למשה רבינו שהיה רסנהדרין לדון  כיצד הותר ל

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  ושמתי עליהם( ]יא, יז[ 

)ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם( ]יא,    מורה הלכה בפני רבו[]  ?כאשר באים לשאול דיני ממונות האם התלמיד יכול להשיב

 (טפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   יז[

   שלמים מציון, תשע"ו   יא, כח[] )ויאמר אדוני משה כלאם(   ]בפניו או בפני אחרים, בתוספת קידומת אבי או רבי[הזכרת שם אביו או רבו 

וצאצאיו הולכים בדרך ה'    -העוסק בצרכי ציבור לשם שמים   כלאם(   ]בשונה מעסקנים אחרים[זוכה     יא, כח[ ]  )ויאמר אדוני משה 

   בארה של תורה, תשע"ו

אילו של אברהם, תפילין ]אכילת השלו, כמה פעמים ירד, האם היה יצירה ניסית, האם צריך שחיטה,  בהמה ועוף שנבראו בספר יצירה  

 אוצרות אורייתא, תשע"ז  )ויאספו את השלו( ]יא, לב[ ו, שור הנסקל[מעור בהמה מספר יצירה, בשר בחלב , חי נושא את עצמ

)כי אשה כושית לקח( ]יב, א[     ]מעלת נשיאת הגיורת, שיכולה להיות עזר כנגדו למשה[   מדוע לא נשא משה רבינו אשה מבנות ישראל?

 משנת מהר"ל, תשע"ח 

אורות      הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]יב, א[)ותדבר מרים ואהרן במשה(  סיפור לשון הרע לתועלת, אך כשמכשיל את השומע בלפני עור  

 הגבעה, תשע"ז 

בפנקסו אני מקבל    ב כת,  ברכת התורה למי שכותב דברי תורה]  ה?לתועלת׳, האם יש עדיפות לכותבה על פני אמירתה בפ'לשון הרע  

האדם לנפש חיה, כתיבת שם ה' האם הוי    -אם דינו כמוציא בפיו, ממעלת הדיבור על הכתיבה  עלי לצום בה״ב, או ליתן צדקה כך וכך, ה

האיחוד   ]יב, א[)ותדבר מרים ואהרן במשה( [ בדברי חז״ל רבים משמע שעיקר עוונו של המספר לשה״ר הוא בפהכהוגה ה', כתיבת שם אביו,  

 בחידוד, תשע"ו 

]חומר לשון הרע משאר האיסורים, מעשה מרים,    העובר כמה לאוין בלא מעשה האם הוא חמור יותר מלאו אחד שיש בו מעשה? 

שיעורי הגר"נ  ממון חברו, אנוס לחלל שבת או לומר לשון הרע על חברו[  בשול לחולה בשבת בשהיה או בחזרה על האש, אסור להציל עצמו ב

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כ( -נבנצאל שליט"א

יחיד   עד  כבי תרילשון הרע בעדות  לו  נאמן  נוסף,  עד  יגיע  נוסף, ספק אם  עד  חזקת כשרות[]הגיע  לו  זצ"ל,    , איתרע  גניחובסקי  הגר"א 

   תשפ"א

עירוניות  לשון הרע בכינוסי ל  ועדות  העיר, כשנחלקו,  באפי תלתא]ז' טובי  התנגד, מלתא דמתאמרה  ומי  זאת  היה בדעה  מי  יגלו  ,  א 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א [ ציבורי, עיריה ,מינהל
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כיצד מצינו את ,  האם איסור לשון הרע הוא רק לספר בגנות חברו, או שמא יש גם איסור לספר בשבחו של חברו]לשבח אדם בפומבי  

האם יש הבדל בין סיפור רגיל,  ,  האם יש הבדל מי הם השומעים,  בתנ"ך במשנה ובגמרא  , וכןהמשבחים בפומבי את חבריהםחכמי ישראל  

ומתי הוא איסור  ,  מתי סיפור השבחים הוא מצוה גדולה וחשובה,  מתי אסור לספר לאדם המתפעל מיופי הכתב מיהו הסופר,  לבין הגזמה

 תורה והוראה, תשפ"א י[ האם יש הבדל בין מעלה במידות האדם לבין כשרון טבע, סורעונש המספר בשבח חברו במקום שא, חמור

 בארה של תורה, תשע"ח   ]יב, א[)ותדבר מרים ואהרן במשה( ]בדרך שאדם רוצה לילך[  כח ההטעיה באדם  -טעויות ב'פרשנות' 

 תשע"ח    תשע"ה אשכול יוסף,יב, ג[  ]( והאיש משה עניו)? לשם מה מפרסמת התורה שמשה רבינו היה עניו מכל האדם

 , תשע"ד סברי מרנןיב, ג[  ]( והאיש משה עניו)ו' מכל אדם? יכיצד כתב משה רבנו בתורה על עצמו כי הוא 'ענ

 משנתה של תורה, תשע"ו    שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע  [ יב, ג)והאיש משה עניו מאוד( ] מהי ענווה אמתית?

 הרב אביגדור מילר זצ"ל -תורת אביגדורהדרך אל הענווה  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כב(   [ יב, ג)והאיש משה עניו מאוד( ] ענווה או שפלות? 

 (כה' קובץ גליונות, תשע"ט )עמ-כאיל תערוג  זצ"ל  במשנתו של הגראי''ל שטיינמן - דת הענוהימ

 ללמדך, תשפ"א  ]על משרת הרבנות של 'חפץ חיים' והתפטרותו ממנה[אם יש דין למטה אין דין למעלה  -ענוה 

 אשכול יוסף, תשפ"א האם היה נגרע במעלת משה רבנו אם היה אדם בעולם עניו ממנו? 

 תשפ"א    אשיחה בחקיך, תש"פ )כא עמ'(  מידת הענוה -מוסרי הפרשה 

 דרכי החיזוק, תשע"ז  [יב, גה עניו מאוד( ] )והאיש מש  ]הלל ובני בתירא, יוהרא חיסרון בשלמות הענווה[ התרחקות מן הכבוד

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' צא(  [יב, ג )והאיש משה עניו מאוד( ]  עניו מאוד מכל האדם

    באר הפרשה, תשע"ז )עמ' ו( )במראה אליו אתוודע( ]יב, ו[ מהעלאת מן המנורההלקח  -השתוקקות אל ה' בפרט בעת החשיכה  

  פח(אספקלריא, תשע"ט )עמ'   ח[ ( ]יב, פה אל פה אדבר בו) שכינה מדברת מתוך גרונו של משה

 נועם אליעזר, תשע"ח   יב[( ]יב,  בצאתו מרחם אמו)לד ועליו צרעת ותינוק שנ

 נוה ההיכל, תשע"ה יב, יד[   ] )ואביה ירק ירק בפניה(   כיבוד אב ומוראוקיום מצות לפני   'הריני מוכן ומזומן'אמירת 

 אשכול יוסף, תשע"ח יב, יד[  ] )ואביה ירק ירק בפניה(כיצד ניתן לדרוש ק"ו מנזיפת אב לנזיפת שכינה, הרי השווה הכתוב מוראם? 

 

 שאלות בעניני חירום ]דרוש וקבל שכר[:  

 

]החיוב להיכנס למרחב המוגן, שמירה מיוחדת מטילים בבני ברק ובקרית ספר, שמירה מרסיסים, כשיש במקום אינטרנט,  הלכות אעזקה  

לעזור להיכנס לאדם זקן למקלט או שרוץ מהר בעצמו, יחוד בזמן אזעקה, חוסר צניעות בממ"ד, להעיר אשתו נידה, כשהוא לבוש פיג'מה, 

ול לומר פרקי תהילים, התעורר מחמת אזעקה האם צריך ליטול ידיו, להפסיק בברכת כהנים בזמן  רץ למקלט בלילה ולא נטל ידיו האם יכ

אזעקה, קריאת התורה, קודם נטילת ידים, הפסיק באמצע ברכה, לכבות נר שבת בבית כשיוצא למקלט, בזמן אזעקה האם הסוכה נקראת  

זמן אזעקה, דיני קדימה בממ"ד, וקדשתו בממ"ד, נהרג בריצה למקלט 'דירה סרוחה', אזעקה באמצע חופה, כניסה לבית חברו ללא רשות ב

בלילה,    – ילדים  הערת  ה',  קידוש  על  מת  נחשב  בזמן  האם  שבת  חילול  בממ"ד,  או  במקלט  בשבת  או  הדלקת  המת,  לאהל  כהן  כניסת 

ומה לשפך לו קיתון על פניו, אעזקה, הדלקת גל שקט בשבת, להתחבא בארון קודש, אזעקה באמצע לויה, האם אזעקה באמצע תפילה ד

   באר התורה )קיד(, תשפ"אכהן שרץ לממ"ד והפיל תינוק והרגו האם רשאי לשאת כפיו, תפילת שוא באזעקה[ 
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]החזרת התינוק לבנין בגמר מצב פיקוח הנפש, העירוב  חשיבות    –שאלות של טלטול מהדירה למקלט הביתי או השכונתי בשבת  

 תיקוני עירובין, תשפ"א [ ם גויים הדרים בקומות עליונות אוסרים את המקלט וגדר דריסת הרגל, האבמקום שאין עירוב

שום תחילתו, באיסורי תורה, היוצא להציל, הטעם שהתירו, ]היתר סופו מהאם רשאים לנסוע תזרה לביתם?    -הבאים להציל בשבת  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א  להחמיר על עצמו[

אזעקה   בשעת  בכל  התנהגות  האזעקות  שיטת  שינוי  כולה,  לגמור  כדי  ושהה  עשרה  שמונה  בתפילת  למקלט  קום ]נכנס  בזמן  המדינה 

 שואלין ודורשין, תשפ"א המדינה וכיום, מצב פיקוח נפש, אזעקה באמצע קריאת התורה[

]ברקים, מטחי טילים, מטחי טילים נגדיים של ברכת מאורי האש על תאורה מחמת טילים או ירוט טילים בהבדלה במוצאי שבת  

 צבא הלוי, תשפ"א כיפת ברזל, פצצות תאורה וזיקוקים, התפרצות הר געש[  

נה שנרפא, טס במטוס או בספינה, הצלה בדרך טבע או  ]ניצולי אסון 'מירון' ואסון 'קרלין', חולה קורוברכת 'שעשה לי נס במקום הזה'  

יזהו שוב את   ולא  ניסי, שגמלני כל טוב, מקום הנס ברכה לדורות, בניו ותלמידיו, מה צריך לראות כדי לברך, אם המקום ישופץ  באופן 

 עומק הפשט, תשפ"א  המקום בו קרה הנס, באיזה תדירות מברכים, אחת לשלושים יום אם לא גר בסביבה[

 

 :  יםאקטואלי יםנושא

 

  אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' סג(-ברומו של עולם[ ]נטלה, הכלי, הגבהה הלשון  פירוש   –נטילת ידים 

יג שנים מיושבי   העיר טבריה,מרחצאות  תיקן את  מערה  שב"י כשיצא מן ה]רוהודאה לה'  כשבח    –"ח צרכי רבים  גמ אחר שהתנתק 

כי המדינה הם ', גם צרהפרדת דת ממדינה'אין  תיקן מטבע או שווקים או מרחצאות, דברים הנצרכים לעיר,  שהגיע שלם  וכן יעקב    העולם,

'והלכת בדרכיו'צר האומן את  לים בנתניה, משה רבנו דאג לצרכי העם כאשר ישא  , אדמו"ר מצאנז בבית חוכי איש דתי, ומקיים מצוות 

 אז נדברו, תשפ"א היונק[ 

דוק,  אחר הידוק של ראש או לפני ההי]אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד,     (קטואליות )גהלכות אתמצית    –תפילין    הלכות

 בינת ההלכה, תשפ"א  אמירת ד' פרשיות בתפילין של רש"י ותפילין של רבינו תם, הפסקה בין תפילין של ראש לתפילין של יד[

ודם קקם של עשו וישמעאל, כח המעשה ה נטלנו את חל]בקבלת התור שאליה מביא אותנו ישמעאל  –הגאולה תגיע רק בכח התפילה 

גילה שיש  אבינו  , אברהם  ברהם חידש בעולם את כח התפילהאורה, מאז דור הפלגה איננו שומעים איש את שפת רעהו,  לכח הדיבור, הבכ

 , תשפ"א זצ"לפירא חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ ש [מנהיג לבירה ואליו יש להתפלל 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קסה(קבלת יעוץ פסיכולוגי במבט תורני 

גמר הקדיש?   לפני  בערבית  פסיעות  ג'  לפסוע  ראוי  לתפילה[האם  גאולה  שליט"א[     ]סמיכת  מאירוביץ  אליעזר  הלכה  ]הרב  פניני 

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

כוונה לצאת ידי חובת מצווה הוא כהרהור בדברי תורה, האם  ]  ?  אי להפרשת תרו"מ כשהוא בבית המרחץנאם מותר לעשות תה

ם זנגר הרב אברה]הפרשת תרומות ומעשרות היא מצוה חיובית, קשירת ציצית בבית הכסא, הרהור בבית הכסא בשש מצוות תמידיות[  

 לכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א פניני השליט"א[ 

דברים'?   'ריבית  איסור  יש  השני  של  מעשיות  סיפורי  בשמיעת  בתור  האם  והממתינים  צדיקים,  סיפורי  המספר  גמ"ח  ]מנהל 

 פרי עמלנו, תשפ"א מקשיבים להם מפני כבודו, איסור ריבית בשמיעת דברי תורה, וסיפורי מוסר[ 

 דרישה וחקירה, תשפ"א  ?כיצד קורא גר הגדה של פסח בה כתוב: 'לאבותינו'
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 ותתענג בדשן, תשפ"א  ]המשך, הכניס ביצים תחת תרנגולת של חברו, שליח שהרויח הרווח למי[ביטול איסור ברוב היתר של חברו 

   מעדני כהן, תשפ"א]כהן לוי ישראל, רביעי, שישי, משלים, מפטיר, האר"י והגר"א עלו לשישי[ סדר ומעלת הקרואים בקריאת התורה 

]נשתתק בעל הקורא ויש להחליפו, האם האם ניתן לחלק הפטרה אחת לשני אחים תאומים העולים לתורה בשבת בר מצוה יחד?  

 מעדני כהן, תשפ"א יש לחוש בכך לעין הרע בעלייה של שני אחים בזה אחר זה[ 

ע זכור, ל הציבור לשמוע את ברכות העולה לתורה?  האם  בפרשת  לתורה, קטן בברכת התורה  העולים  חייבים בברכות  כולם  ]האם 

 מעדני כהן, תשפ"א ברכה עבור העולה או עבור הקהל, גזירת הנכנסים והיוצאים[  

התפ מנחה לא  לפני  לאכול  רשאי  האם  במנחה  תשלומין  וחייב  בשוגג  שחרית  שאמר    ?לל  ברוך  דזמרא   פסוקי  גם  יאמר  ]האם 

 מעדני כהן, תשפ"א  וישתבח[

אחר מנחה גדולה בשביל ברוב עם ופרסומי מילתא, הכהן נוטל   ]המנהג לפדותהאם יש איסור אכילה קודם קיום מצוות פדיון הבן?  

 מעדני כהן, תשפ"א ידיו ראשון כדי שלא יתחייב בזימון[

 מעדני כהן, תשפ"א מקשה זהב במנורת המשכן  

]ערבות, חובת תוכחה, גודל הציבור, קניית מוצר שיוצר בשבת, כשאפשר לברר, רוב התוצרת, כשאין השפעת  קניה ממפעל מחלל שבת  

 לענין הלכה, תשפ"א ם אחר השואה מגרמניה[ הקונים על החברה, מסייע בידי עוברי עבירה, קניית מוצרי

שמיטה    בהלכות  קצרות  שליט"א    -שאלות  קנייבסקי  הכהגר"ח  בבית  שהיו  שביעית  פירות  י]פירות  שנתגלה,  שביעית  יין  סא, 

שביעית ברוב חולין, קטן שאינו שומר מצוות שנגע ביין שביעית, זריקת פירות שביעית, להשתמש שביעית שהיו תחת המיטה, ביטול פירות  

יין על העינים בהבדלה, בורר פסולת מפסולת[ביין שביעית בעוגה, או למהול במים   , סחטית תפוזים, הרדמת תינוק ביין שביעית, הנחת 

 דרישה וחקירה, תשפ"א 

רכב   השכרת  או  במלון  חדר  בשדרוג  מחיר  במלון,    ןהזמי]שינויי  רגיל  פנוי,  חדר  שהיה  יותר  ויקר  מרווח  חדר  תוספת  וקבלו  ללא 

אחר: חדר רגיל כפי הזמנתם המקורית, או  שיעברו לחדר    תהלת המלון מבקשהנ על החדר היקר.    תשלום, לאחר יום הגיע משפחה ששילמה

שאלה זהה במקרה של שאלה זהה בשירת צימר במירון. וחדר טוב יותר מכפי הזמנתם המקורית אך מדובר בטרחה מצידם לעבור חדר.  

והרכב התקלקל, וכעת חברת    רכב מפואר,שכר רכב מחברת השכרה והיה במלאי רכב גדול, או ששדרגו לו ל  -שכירת רכב. שאלה נוספת  

רכב לו  שיתנו  מבקש  השוכר  ופשוט,  רגיל  רכב  לו  לתת  רוצה  ו  ההשכרה  לו,  שהיה  כמו  כפי  מפואר  רכב  לרשותו  להעמיד  מוכנה  החברה 

   בירור הלכה, תשפ"א, בית 'זה' ובית 'סתם', נפל הבית, נפל בית המשכיר[ הזמנתו

]כשבעל המאפיה שכח, תוקף מכירת בית הדין של מערכת הכשרות, מכירת חמץ בערב פסח ע"י בית הדין מטעם מערכת הכשרות  

מאפיה  הכשרות,  מערכת  את  ליידע  חייבת  אישי  באופן  למכור  ששכחה  מאפיה  האם  'זכין',  מדין  ששכח  מי  לכל  רב  ע"י  חמץ  מכירת 

ויהודי   גוי  'ברירה', כשהגו  -בשותפות  לגוי אחר, התרת החמץ מדין  ולא  ב'רוב' בעלות המאפיה,  והיהודי לא מכר חמצו לשותף  י מחזיק 

     בינת המשפט, תשפ"א ביטול ברוב[

כל כסגולה ללידה מהירה י]ואחד מעכב כי קנה את זכות פתיחת ההשכחו את מנעול ארון הקודש ורוצים לקרא בתורה דרך הסורגים  

 דברי שי"ח, תשפ"אתו[ אצל אש

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א האם אפשר לחלל מעשר שני על פירות? 

 אריה שאג, תשפ"אהיסודות הם שמעמידים ומכוונים את הבית 

 אהלי טהרות )סד(, תשפ"א ת שטחנו והרקיב, האם חוזר ומטמא[ ]כזית מן המת שצמק וטפח, מטומאת מת 

נפל   יום[  טומאת  ארבעים  אחר  יום,  ארבעים  קודם  טומאה,  ומניעת  הנאה  איסור  משום  המת,  קבורת  מצות  משום  נפל,  אהלי  ]קבורת 

 טהרות )סד(, תשפ"א 
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דבר  ]האם החזן והכהנים צריכים לומר את הברכה בקול רם, כהן שאינו יכול להגביה קולו, חזן המקריא בלחש[  ברכת כהנים בקול רם  

 הלכה, תשפ"א 

]לא יעשה כן במקומנו, שתי בנות, בן ובת, כשהאב נפטר, סדר הקדימה בגיל בבנות צלפחד,  נישואי בן או בת צעירים לפני המבוגרים  

ויבת להמתין לגדולה קדימה בחכמה, כששניהם כבר משודכים, איסור או דרכי הנימוס, כשהבת הגדולה אינה ברשות האב, הצעירה מח

   נוה ההיכל, תשפ"א מדין כיבוד אחות גדולה, במחילת הגדולה, האם נלמד הלכה מלבן, 'בכירה' או 'גדולה'[ 

ים ודגן, כל פירות האילן, מעשר שני לדעת היראים חל על כל ]יין שמן ודגן, ענבים זיתתרומות ומעשרות מדאורייתא על אילו יבולים?  

ראב" שיטת  כהן   דיבול,  הזה,  בזמן  ההפרשה,  קודם  טבלים  הפירות  האם  סוג,  בכל  ההפרשה  חלה  הפריש  שאם  ופרח  בכפתור  מובאת 

לה יכול  לעצמו האם  שני[י המפריש  ופטורים ממעשר  'לקוח'  הם  ולוי  כהן  ומעשרות שמקבל  גבאי, תרומות  ליד  הגיע  על ההפרשה,   שאל 

 מעדני כהן, תשפ"א 

]כאשר מגיד השיעור שומר על זמן רבנו תם, איסורי שבת בטלפון או בהקלטה, מכשיר  הקלטת שיעור במוצאי שבת קודם זמן רבנו תם 

ור, פסיק רישא, הכשלת הקלטה האם יש בו איסור 'כותב' בשבת, אוזניות אלקטרוניות לכבדי שמיעה, סוגי מכשירים שונים, גרמא בדיב

 האיחוד בחידוד, תשפ"א המדבר בלא ידיעתו, לפני עיוור[ 

לטבול יום, המפלת לת יום ארוך, זמן הקרבת קרבן יולדת, בין יולדת  י]ימי טומאה וימי טוהר אחר לידה, טב  קרבן יולדת אחר טהרתה

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -שיעורי בינה הגרי"ב שרייבר שליט"א  בליל שמונים ואחד ללידתה, צירוף כמה לידות לענין קרבן ולענין ימי טוהר[

 יב(

ביטאון בית    ,( תש"פ15מהלכים )]הרב גונן זיק שליט"א[    בליל שבת, נוסחים קדומים, הנוסח כיום[]מגן אבות  דיוקים בברכת מעין שבע  

 המדרש חברון פתח תקוה 

, למד בש"ס  בי מאיר בעל הנסבלימודו תרם לקופת ר]כשהתקשה    מהרי"ל דיסקין זצ"ל  -הנהגות ופסקים בהלכות תלמוד תורה  

סלויטא שבעליו היו ת"ח, הקפיד לא להשתמש בפסוקי תורה למליצות, שימוש במליצות לדברי תורה לדברי חול, ת"ח הלומד כל היום 

וע במוצאי שבת בלילה, אינו חייב לומר 'חוק לישראל', לימוד קבלה אחר גיל ארבעים אם מצא רב המלמד כראוי, אמר שיעור בפרשת השב

מסכת מידות כסגולה להינצל מגוי, לימוד משניות זרעים עם מי שיצא מדעתו, מנע עשיית ספסלים לת"ת כדוגמת ספסלי בית ספר, הרחק 

נגד הש"ך הטור והרא"ש, חשיבות  מן הכיעור, הבנת מדרשי חז"ל על בורים רק אחר לימוד במקרא עם הראשונים בדרך פשט, הכרעות 

 מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' יג(    המוסר[ לימוד

ברוב היתר של חברו נהר    ביטול איסור  לאיסורי אכילה, שטף  הנאה  בין איסורי  ברוב, מותר אפילו מדרבנן, הבדל  ]איסור שהתבטל 

 ותתענג בדשן, תש"פ שדה חברו, בעל ההיתר מדין ערלה ידו על העליונה[  זיתיו ונתנם לתוך

 מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' כח(  [ הגר"מ הלברשטאם זצ"ל] 'תשובות קצרות בעניני 'קריאת שמע

]ישיבה אחורי אשה באוטובוס, המתפלל בכותל האם רשאי להביט באמצע שמונה עשרה על   הגר"ש דבליצקי זצ"ל  -שאלות שונות  

 מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' לג( ה[ להאבנים כדי לכוין יותר בתפי

                          מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' לט(]רבי לוי הכהן רבינוביץ זצ"ל[  נטילת ידים אחרי גזיזת קצת שערות כשעושים חלאקה 

ו אהליך יעקב  מה טוב   [רבי אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל]  ]טעימת יין מקצועית להשתלמות כטועם יין[  טעימת יין שנגע בו מחלל שבת

                          )יא(, תש"פ )עמ' מ(

 מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' מח(]הגר"א פרבשטיין זצ"ל[   חילול שבת על גר שמל ולא טבל

באיסור הניצול  את  שמכשיל  באופן  נפש  פיקוח  במקום  שבת  שבת,   לחלל  בערב  בשיירה  שהפליג  כגון  נפש  לפיקוח  עצמו  ]הכניס 

עצמו לפיקוח נפש ואסור, נטל אם על הבנים בשילוח הקן האם נדחית מצות שילוח במקום פיקוח  למרות פיקוח הנפש הרי עבר על מכניס  

נפש, אם למחלל שבת יש היתר במקום פיקוח נפש, נתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, לחלל שבת כשיכל לפתור את פיקוח הנפש על 

נפש כשידוע שיח פיקוח  לצורך  נדחה מפני ידי איסור קל, להשאיל רכב בשבת  אינו  נפש, לאו דלא תסור  פיקוח  לצורך  בו שבת שלא  ללו 
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חולים   לבית  סכנה  בו  שיש  חולה  להכניס  כמניעה,  עצמו  להמית  רשאי  האם  עברות  לבצע  ובדרכו  תוקפו  שיצרו  היודע  אדם  נפש,  פיקוח 

במחשבת איסור אשת איש במקום    שיאכילו אותו שם איסורים, החיוב לתקן עבירה שעבר אתמול, היתר לאשת איש להכשיל את בעלה

פיקוח נפש, העלה ליבו טינא, איסור נתכוין לבשר חזיר בג' עבירות חמורות במקום פיקוח נפש, האם חייב למסור נפשו על איסור נתכוין 

 חידושי הלכה מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר, תש"פ   -פניני הלכה  לבשר חזיר, האם חיוב הצלת נפשות חמור מכל העבירות[

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' טו( -שואלין ודורשין שהחיינו בראיית קרוביו אחר הקורונה 

 )עמ' פב(  אספקלריא, תש"פ כתיבת חיבורים ומסירת שיעורים שלא על מנת לקבל פרס  -שבח ומעלת מזכה הרבים 

, כששכחו להעביר למצב שבת אך  ]מים קרים, חמים, ניטרול התרמוסטט, חיישנים דיגיטליים  שימוש במיני בר גולד פרימיום בשבת

   אספקלריה )טז(, תש"פ המכשיר מחובר לשעון שבת, איסור בורר בהוצאת המים מהסנן, גרמא, פסיק רישא[ 

 אספקלריה )טז(, תש"פ   מקרר עם יצרנית קרח בשבת

 אספקלריה )טז(, תש"פ    בשר בחלב -שינויים בהתחממות התא השני בתנור דו תאי  

 אספקלריה )טז(, תש"פ    בשעון שבת בשבת עריכת שינויים

 אספקלריה )טז(, תש"פ    הכשרת כיריים ופלטה לפסח

 אספקלריה )טז(, תש"פ    ]בעבר וכיום[ ש כביסה בשבתפתיחת דלת מכונת ייבו

 אספקלריה )טז(, תש"פ    דלתות אוטומטיות בשבת במבני מגורים

 אספקלריה )טז(, תש"פ   חמץ שעבר עליו הפסח 

 אספקלריה )טז(, תש"פ    פתרון לשבת לתאורה עם חיישן קירבה

 אספקלריה )טז(, תש"פ    בשבת פילטר מים

 אספקלריה )טז(, תש"פ   הכשרת סיר חדש מברזל יצוק

]ליקויי שמיעה, אוזן מלאכותית, הגברה ושינוי בדיבור בבת ויום טוב אל בעלי השתל, נורית חיווי, הפעלה כיבוי  שתל שבלול )קוכליארי(  

   אספקלריה )טז(, תש"פ  הרכבה והסרה בשבת וביום טוב, הפעלת סוללות ומכשיר שכבה בשבת, מוקצה[ 

 אספקלריה )טז(, תש"פ    בשר וחלב  -מעבר אדים בתנור דו תאי 

 (, תש"פ  אספקלריה )טז  הכשרת תנור חד תאי והטמנה בו לשבת

 אספקלריא, תש"פ )עמ' נח( מלכותו של משה ויהושע מול מלכות שאול

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, 

 kishurtora@gmail.comאת המילה 'צרף' לכתובת   לשלוחיש 
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