
 

 

 

 שגיאה! אובייקט מוטבע לא חוקי. 

 

 

  (חינם  )קישורים להורדה        פנחספרשת 
 

 

 

 לעילוי נשמת

 הגאון הגדול 

 מחשובי הדיינים בארץ ישראל

  זצ"לחיים גדליה צימבליסט הרב 

 זצ"למרדכי סנדר  בן הרב 

 חבר בית הדין הגדול בירושלים ואב"ד תל אביב שנים רבות 

 מהדיר חיבורי הרשב"א "תורת הבית" ו"עבודת הקודש" 

 "קובץ ראשונים" למסכת ביצה ו"חידושי ראשונים" למסכת חולין

הרביץ בו תורה ועשרות שנים  בית הכנסת "מגורים"כרב כיהן 

 אביב -בתל ישיבת "מעלה אליהו"וב

 ה "בצתנ
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 ]לפי סדר א' ב'[   הפרשהקישורים לעלונים שבועיים בנושאי 
 

 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 

 דפרשה  עומקא

 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 

 עמיקתא  שמעתא

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
 

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

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

 שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[ ]לחיצה על 
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 ת סת"ם[ ]כתיבת והגה שלום'ד' –' קטיעא ו נושא בפרשה: 

 קנאותו של פנחס  נושא בפרשה:

 בנות צלפחד  נושא בפרשה:

 ירושה  נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: מינוי יהושע

 קרבן התמיד  נושא בפרשה:

 ושא בפרשה: ראש חודשנ

 קרבן מוסף  נושא בפרשה:

 תדיר ואינו תדיר  נושא בפרשה:

 חלוקת הארץ בגורל נושא בפרשה:

 שאר עניני הפרשה: 

 

 לבית ולמשפחה 

 

 י"ז בתמוז ,  תענית ציבור, מענייני דיומא: ימי בין המצרים

 

 קנאותו של פנחס  נושא בפרשה:

 

]בשונה מבא על הנכרית דקנאין פוגעין בו, וקלב"מ, בצנעא או בפרהסיא, ספק נוכרית, רות וערפה, גירות על  קנס בבא על הכותית  

 צבא הלוי, תש"פ  תנאי, גירות בטעות[

 (יאפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   [בשל כך סתכן]לה הבועל ארמית

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' קלה(   תשע"ז   הזרע ברך, תשע"   ]כה, ז[ )ויקח רומח בידו(בועל ארמית אסור מדאורייתא או מדרבנן 

פניני חשוקי    גבי הלכות קידוש ה'[]גדר 'פרהסיא' עשרה מישראל, בפני רשעים, בפני כשרים, דין פרהסיא להבועל ארמית בפרהסיא  

 ( יאחמד, תשע"ח )עמ' 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' קלב( הבועל ספק ארמית   -ספק ממון בקם ליה בדרבה מיניה 

 פ"א )עמ' קלא( מקרא העדה, תש    מלאכת מחשבת, תשפ"א   יאיר נזרו, תשפ"א  גדר הבועל ארמית קנאין פוגעין בו

 שבילי פנחס, תשע"ט  "בו ורבו פשעיך מה תעשה לו אם חטאת מה תפעלי: "בינינו עד היום הזה בפיתו פעור מרקדת קליפת

 מלאכת מחשבת, תשע"ט קנאי ביקש רשות בי"ד ולא שאל את ההלכה, האם נותנים לו רשות? 

     הגר"א עוזר, תשע"ג  ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(  ]האם דין קנאין פוגעים זהה לדין רודף, האם יש קם ליה בדרבה מיניה[קנאין פוגעים בו 

 מנחת אשר, תשע"ו    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד     דובב שפתיים, תשע"ב    תש"ע
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 אוצר החידות והידיעות, תש"פ    שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ]רשות או חובה, האם מלמדין דין זה[ קנאים פוגעין בו 

בו   פוגעים  נעשה  ]קנאין  אם  רק  מדוע  מעשה,  בשעת  רק  בעבירות מדוע  כך  אין  מדוע  לו,  מתירין  אין  לבי"ד  נשאל  אם  בפרהסיא, 

 קולמוס יוסף, תשע"ז   ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(  חמורות, מראה אחד שיכול לשנות את האדם[

פניני חשוקי    ]או להעדיף קניית חומשים לבית הכנסת, צרכי הקהילה קודמים[?  לממן מקופת הציבור ברית מילה לנשוי לנכריה

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(-חמד
 ( חאספקלריא, תשע"ט )עמ'   שורשו היה קנאות על עבודה זרה! -"קנאותיה דפנחס" בחטא דבנות מואב 

לגוף  בהעדר    –קנאות   המסוכנת  כמחט  רגלינ"ראש"  היו  עומדות  תורה,  לדעת  כפיפות  בהעדר  החשש  ]הסכנה  הראש  בלי  ו, 

 רישה וחקירה, תשפ"ב דשהפעולה אינה לשם שמים[ 

רישה  ד  מליל שבת ליום חול[של הנשיא טרומן    ה"ב ששינתה את יום נאומורא]גב' ברל ב הראשון לשם ה'  הצעד    –התפקיד שחנו  

   וחקירה, תשפ"ב 

 האיחוד בחידוד, תשע"ט רק בדורות הראשונים שהיו צדיקים וטהורים    -קנאות 

 תשע"ח    מנחת אשר, תשע"ו  )בקנאו את קנאתי( ]כה, יא[  דין רודף[]והבועל ארמית 

   צבא הלוי, תש"פ  ]הבועל ארמית[הריגת הארמית הנבעלת מדין 'תקלה' 

דובב        תשע"ח     תש"ע       הגר"א עוזר, תשע"ג   ]האם דין קנאין פוגעים זהה לדין רודף, האם יש קם ליה בדרבה מיניה[קנאין פוגעים בו  

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א    ר"א גניחובסקי, תשע"דהג     שפתיים, תשע"ב

בו   פוגעים  בעבירות ]קנאין  כך  אין  מדוע  לו,  מתירין  אין  לבי"ד  נשאל  אם  בפרהסיא,  נעשה  אם  רק  מדוע  מעשה,  בשעת  רק  מדוע 

 מעדני אשר, תשע"ט    קולמוס יוסף, תשע"ז נות את האדם[ חמורות, מראה אחד שיכול לש

 נועם אליעזר, תשע"ח   כהן בשעת מעשה[]האם שאל פנחס את משה, האם כבר היה  קנאין פוגעים בו  

 נוה ההיכל, תשע"ג אינו קנאי ההורג, האם דינו כרודף?  

 תורה והוראה, תשע"ח ]השבת החסר האבוד לבעליו[  'קנאות' ל'קניין'הקשר בין 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' קמד(  והצלת כלל ישראל  -קנאין פוגעין בו 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ד  - ברוך שאמרפענוח ה'די, אן, איי' היהודי  -קנאות פנחס 

 -כרת מדברי קבלה, האומר על דבר שהוא מדברי קבלה  ]הבועל ארמית האם ענוש כרת, האם יש על שגגתו חטאת,  בקנאו את קנאתי  

 משא נחום, תש"פ ין אותו שמשנה הוא את הדין[ שהוא מדברי תורה משתק

 משא נחום, תשפ"א]ההבדל ביניהם[ בדיני רודף והבא להורגך 

 דברי שי"ח, תשע"ח   עניני קנאות וצורתה

 נו תירוצים   (ומ  עיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' [עצמו לסכנה סי, אין סומכין על הנס, מכנ]מצוה או עשיית דיןקנאות במקום סיכון עצמי 

    (קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' נט - אארוגשירים   ראה מעשה ונזכר הלכה -קנאות 

]התעוררות של תקיעת שופר בראש השנה, וביטולה מפני ספק חילול שבת של מתלמד רשלן בראש   ראה מעשה ונזכר הלכה  -קנאות  

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תש"פ   השנה שחל בשבת[ 

 למעשה, תש"פ   שכר גדול על מעשה חד פעמי  -שכרו של פנחס 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' עו( ]אליהו, כהונה גדולה[  פנחס לאורך הדורות
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 )עמ' פח( אספקלריא, תש"פ  מדוע קיבל פנחס שכר כה גדול על מעשה בודד?

 עמוד החסד, תש"פ  ]ויהיו המתים במגיפה, סיום הפרשה הקודמת אמור להיות בדבר טוב[מגיפה של חסד 

 מעדני אשר, תש"פ מה עצר את המגיפה, מעשה פנחס או תפילתו? 

 מעדני אשר, תש"פ   ]מדוע אין יודעים את מקום קבורת משה[מדוע לא הרג משה את זמרי? 

 ( לזאספקלריא, תשפ"א )עמ'    נחל אליהו, תש"פ  זהירות מקנאות של אכזריות

 נחל אליהו, תש"פ   ]זכותו של פנחס לדורות[כח מעשהו של היחיד 

   נות, תש"פ )עמ' טו(קובץ גיליו  - עומק דעת ]הגר"י אייכנשטיין שליט"א[ הדרך לזכות בכתרה של תורה -ברית כהונת עולם 

]כל משפחתו קבלו 'משרות', ולו הציעו 'מסירות נפש' ונטל בשמחה, וזכה להיות המבשר טוב לעתיד, פנחס זה  גודל מעשהו של פנחס  

 עשר עטרות, תש"פ     יאיר נזרו, תש"פ אליהו[

צריכה קנין, האם היא כסילוק, מחילה בפני  ]דרך נתינת הכהונה לפנחס, וחלופות אחרות, מחילה האם    למחילה ההבדל בין מתנה  

מתנה  הנמחל,  או  המקבל  לבני  הורשה  לא,  מחילה  ועל  לערער  ניתן  מתנה  על  הנמחל,  של  כרחו  בעל  מחילה  מקרה,  בכל  או  הנמחל 

נועם אליעזר,    שניתנה בלשון גרועה, החזרת 'מתנה ע"מ להחזיר', אמירת 'הריני כאילו התקבלתי', החזרת אתרוג במתנה ע"מ להחזיר[

 תש"פ 

שואלין ודורשין,  שלא על פי התורה, מידת כעס למחנך, בין שמעון ולוי, מחאה לאוזני החברותא[    ]איכפתיותמצפן הקנאות הטהורה  

 תש"פ 

 מלאכת מחשבת, תש"פ ]מדוע נכנס לסכנה לשם כך[ מסירות הנפש של פנחס 

 מלאכת מחשבת, תש"פ  ]כהן שהרג נפש לא ישא כפיו[מדוע לא נפסל פנחס לעבודה אחר ששפך דם? 

 תשפ"ב     אשיחה בחקיך, תש"פחשיבותה של מחאה 

 משנתה של תורה, תשע"ח ]עמידת האדם מול כוחות 'העדר' של החברה[ חובתנו להכיר בגודל ערכנו

 היא שיחתי, תשע"ט   [מה גורם נחת רוח למעלה לפני הקב"ה] מלךבן 

]כיצד תיקן פנחס את חטא נדב ואביהו, מדוע משה רבינו לא זכה לשכר זה למרות שמסר נפשו על מהו השכר לו זכה פנחס, ומדוע?  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט  ]כה, יב[  )הנני נותן לו את בריתי שלום( ישראל, מדוע הקניטו השבטים את פנחס אודות מוצאו[כלל 

אשכול יוסף,    ב[שכר המצוות בעוה"ז אלא רק בעוה"הלא אין הקב"ה משלם  ]  "בדין הוא שיטול פנחס שכרו"חז"ל    תדרשביאור  

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח      ט"ז תירוצים תשע"ח

 קולמוס יוסף, תשע"ז   ]כה, יב[ )הנני נותן לו את בריתי שלום( השכר לו זכה פנחס, על שתיקתו ולא על קנאותו

 שפת אמת, תרל"א   )פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן( ]כה, יא[ ההבדל בין כהונת פנחס לשאר הכהנים

 משנת מהר"ל, תשע"ח  לשמעוני( ]כה, יד[)זמרי בן סלוא, נשיא בית אב בעל יחוס החוטא, גנותו גדולה יותר 

]מעלת יחוסו של פנחס, הגנרל הרוסי שלבש מדים בשבי, לפיכך נברא האדם יחידי, בשבילי נברא העולם[  חובתנו להכיר בגודל ערכנו  

 מתוקים מדבש, תשפ"א 

     האיחוד בחידוד, תשע"ו   )פנחס בן אלעזר, ברש"י( ]כה, יא[ ?מדוע ביזו את פנחס ביחוסו ליתרו

 צבא הלוי, תשפ"א   )פנחס בן אלעזר, ברש"י( ]כה, יא[שם י'ה בשבטים 
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)פנחס בן אלעזר, ברש"י( ]כה,  ]בן פוטי, מזרע יוסף שנשא את אסנת בת פוטיפר[  מדוע לא ביזו את פנחס מצד שהיה מזרע פוטיפר?  

 )יד תירוצים(  דרישה וחקירה, תש"פ יא[

טומאת מת בכהן, כהן ואסור ליטמא למת, נתכהן רק אחר מותו, כשעזבו היה עדיין גוסס, איסור  ]כיצד נטמא פנחס בהריגת זמרי?  

 )ה' תירוצים( דרישה וחקירה, תש"פכהן להיכנס לאהל של גוסס[ 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' סד(  ]טומאת כוהנים, האם לבית יוסף היה תוס' על כל הש"ס[ ? האם מתי נכרים מטמאים במגע ומשא

מפיק מרגליות,       משנת מהר"ל, תשע"ח   )פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן( ]כה, יא[   [פקע ממנו יחוס מיתרו]מצד אהרן    רקחוס פנחס  י

 תשפ"א

תפקיד האיש והאשה בבית היהודי, הדלקת נר שבת ע"י    ]שבטי י'ה עדות לישראל, ה'א באיש ויו'ד באשה,יחוס בית ישראל ע"פ ה'  

 מפיק מרגליות, תש"פ    יאיר נזרו, תש"פ  )לחנוך משפחת החנוכי( האישה ונר חנוכה ע"י האיש, גשמיות ורוחניות[

 ( נזאספקלריא, תשפ"א )עמ'  ?מדוע הוצרכה עדות ה' אף על שבט לוי שלא עבד במצרים ולא היה בו לעז 

 משנת מהר"ל, תשע"ח   )צרור את המדינים והכיתם אותם( ]כה, יד[ פנחס ירש הקדושה מזקנו יוסף הצדיק וראוי ללחום עם מדין

  -  פניני 'זאת ליעקב'[  דהיא חמירא ליהלאהרן אוהב שלום,  ובא הכתוב וייחסו    ,שפיכות דמים הוא דזלד ]טענת השבטים על פנחס  

 ( חאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' 

]שתי נשמות בגוף אחד, הואיל ולא נשאו אשה היו כל אחד רק פלג גופא, פנחס מיוחס ישירות לאהרן,  פנחס ונשמות נדב ואביהוא  

וא נדב  חטא  תיקן  זרה פנחס  אש  שהקריבו  ולמ"ד  דאיגרתא,  קריינא  ונענה  כששאל  רבו  בפני  הלכה  מורי  בהיותם  פנחס    ביהוא  תקן 

בהורדת אש מן השמים על הר הכרמל, אליהו נשא אשה לתקן חטאם שלא נשאו, ולכן נשאלה השאלה אשת אליהו האם מותרת או  

   מאור השבת, תשע"טאסורה, ויהי נא שנים ברוחך אלי, יאמרו נא יראי ה' בלשון רבים[ 

 משנת מהר"ל, תשע"ח ? לא נמשח פנחס בשמן המשחה עם אהרן ובניו מדוע

ללמד   התפקיד   זכותלדעת  מהו  רב?  לשכר  זכה  עליה  זמרי  במעשה  בשונה מהקנאות  בתקופת אחאב  קנאותו  על  פנחס  נענש  ]מדוע 

ליונים?[  ישראל  נמשלו  מדוע  ותפילתם,  ישראל  אשי  המצרים,  בין  ימי  ישראל?,  בעם  המנהיג  על  המוטל  קינאתי    הכפול  את  )בקנאו 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  ]כה, יא[בתוכם( 

 מחמדי התורה, תשע"ה   )פנחס בן אלעזר, ברש"י( ]כה, יא[  ?כיצד ביזו את פנחס ויחסו אותו ליתרו, הרי יחוס הוא רק מצד האב

 (סאספקלריא, תשפ"א )עמ' הילכו שניהם יחדיו?  -קנאות ושלום 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  מה סברו שאר העם, יבום אשת אח במקום מצוה, תנורו של עכנאי[פנחס ומה סבר ]המודד לקנאות 'לשמה' 

 ברכת יצחק, תשע"ה  - שיעורי ליל שישי ]כשלא מתכוין לשם שמים[ היתר הכאה במקום הצלה כשמכוין גם להעניש את המכה

דינו?   ובית  רבינו  משה  ע"י  העם  בהוקעת  או  פנחס  בקנאותו  הוסר  ה'  אף  חרון  יא[האם  ]כה,  קנאתי(  את  מלאכת      )בקנאו 

 תשפ"א     מחשבת, תשע"ז

וכעת פסקה הרדיפה האם חייב     ]זרק רימון על חברוהצלת נרדף בנפשו של רודף מדין הצלה או ממניעת הרודף מלבצע עברה  

 )ב( מנחת אשר, תשע"ח  יב לסכן עצמו ולהצילו מן הנהר[ישכב על הרימון ויהרג, זרק חברו לנהר ופסקה רדיפתו האם חילנסות לה

]פנחס נחשב כרודף, ביכולת זמרי להפסיק את הרדיפה, בא במחתרת וגנב חמץ בפסח החייב  לו הרג זמרי את פנחס, מה היה דינו?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(   ממילא בביעור[

ההבדלים בין הנרדף לבין אדם  ,  ]'רודף' או 'מציל'לו היה אדם אחר הורג את פנחס למנוע הריגת זמרי, האם היה חייב מיתה?  

 עשר עטרות, תשע"ח  [יל בשבת בהריגת הרודף, דין הבא להרגך בגויהמציל, האם את המציל ההורג צריך להתרות, להצ -אחר 
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]נהג שאיבד מעצורי רכבו והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים, פעולת הריגה או פעולת הצלה, הערות בדיני רודף ומציל  

לים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת והשני בלא חילול שבת, רפואה אחת שתציל לחיי שעה שבפנינו מול  שני חו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   הצלת חיי עולם שאינו בפנינו[ 

, חשיבות שם האדם, שמות שקודם אברהם אבינו, להוסיף ]שמא קא גרים  )שם איש ישראל המוכה(שמו של האדם והשינויים בו  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' פב(  [ולא לבטל, קיצורי שמות

אוסף גיליונות,    -  פניני זאת ליעקב    גם לא בשעת מעשה  -בשעת מעשה, והאשה המוכה המדינית    -אשר הוכה את המדינית  

 תשע"ט )עמ' יד( 

 תורה והוראה, תשע"ח ]סיכון להצלת הזולת, רופא המטפל בזיהום מדבק, ונשמרתם מאד לנפשותיכם[ הסתכנותו של פנחס 

   -  פניני הלכה]הבא להורגך, רודף, אם הקדים זמרי לפנחס, הריגת אנשי שכם[  סוחר סמים הרג את חברו מחמת שאיים על חייו  

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לז(

]האם עליו לאכול את דבר ההיתר נגד רצונו, מדוע היה ?  מאיים על חברו שאם לא יאכל דבר היתר יהרגנו, האם יש לו דין רודף

 )ג(   מנחת אשר, תשע"ח   מד, תשע"ח )עמ' ג(פניני חשוקי חמותר לזמרי להרוג את פנחס, ולא חייב היה לפרוש ממעשה העברה[   

אב על   ו,נרגה, בא במחתרת, מדוע לא הצטווה האדם לוותר על ממונו, כשיש חשש רחוק שהגנב י]פרשת שי דרומיגנב בזמנינו  הריגת  

שותו, גנב הבא ביום, גנב הבא דרך הפתח, גנב  פנה ערפו, או כבר יצא מרבא במחתרת, גנב שהביאו דין  רי"ף רא"ש ושו"ע לא ההבן,  

, להרוג  הריגת גנב בשבת, כשיש חשש סכנה מורעל, הלעיטהו לרשע וימות,הסנדביץ , הבמקום שבעל הכנס לא נמצא כגון גנב רכב בלילה

ב או מחבל מנוטרל, עונש מוות למחבלים, האם צריך להציל גנב באחד מאבריו, שוטר או  גנעם הצורר אותנו, צרור את המדינים, הריגת 

קם    –  י מחלל שבתשלא בדרך מחתרת, תביעת נזקי רכ שניזוק ע"  בגניבה  עובד הנתפסשאים להרוג את הגנב,  שכן שבא לעזור האם ר

 , תשפ"ב משהאבני  יה בדרבה מיניה[ ל

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   ]צרור את המדיינים[ , ומקור הלימוד"הבא להורגך"לבין  "רודף"הקשר בין 

, מדוע הגיע מלאך ה' אצל יהושע על תלמוד תורה כנגד כולם מועיל גם לבין אדם למקום וגם לבין אדם לחברו] בדין הוא שיטול שכרו

ביטח תועלת  הוא  תורה  לימוד  צבא,  במדי  תורה  יב[    ונית[ביטול  ]כה,  שלום(  בריתי  אליהו)את  )עמ'    -  נחל  תשע"ח  גיליונות,    ( יאוסף 

 תשפ"א

]שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, שכר מצוה בההיא עלמא פנחס קיבל שכר בעולם הה כיון שכבר היה במצב של עולם הבא  

 נחל אליהו, תשפ"א ליכא, פרחה נשמתו, מוות קליני, מת שחזר לתחיה[ 

 נחל אליהו, תשפ"א  התענוג של קיום המצוההוא מצוה ה חלק משכר 

 יאיר נזרו, תש"פ בו מדין ביאת איסור או מדין הרחקה מעבודה זרה?   קנאין פוגעין -שכרו של פנחס וקנאותו 

לו ולזרעו אחריו    )והיתה  ]הורג מדין 'קנאות', 'שליח בי"ד שהרג[  מדוע לא נפסל פנחס לעבודה כ'שופך דם'?  -ברית כהונת עולם  

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  יג[]כה,   ברית כהונת עולם(

, האם היה גם שאול בן הכנענית, דברי הגר"א, האם היה  ]האם היה זמרי בן סלוא, שלומיאל בן צורישדיושורש שמו   -זמרי בן סלוא  

עיון    נבט אביו של ירבעם, האם היה מיכה שעשה את הפסל, האם היה קמואל אבי ארם לבן הארמי, שורש שם האדם[  -שבע בן בכרי  

    תשפ"א )עמ' לו(הפרשה, 

 שפת אמת, תרס"א  )שאו את ראש כל עדת בני ישראל( ]כו, ב[  לו[ נהשלום שניתהברית ]ו אחר מעשה פנחס המנין

וחולפים עשרות שנים עד שנעשה כהן   נותן כהונה לפנחס,  שנהיה כהן   בפועלהקב"ה  בין מעשה הקנאות עד  זמן לקח  ]כמה 

 (מזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בפועל[

 (נאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א  בחסד ובדין -שלמותו של פנחס 
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 'פנחס' הוא 'אליהו' 

 

 שבילי פנחס, תשע"ח     כאיל תערוג, תשע"ז   שבילי פנחס, תשע"ד )הנני נותן לו את בריתי שלום(  ]כה, יא[   פנחס הוא אליהו  

בית מדרש ישיבת     נר יששכר, תשע"ג   ]כה, יב[  )את ברכתי שלום(  קנאותו של פנחס, השכנת שלום בין ישראל לאביהם שבשמים

 אשכול יוסף, תשע"ח   מיר, תשע"ז

האם רבי גם עשה הבדלה, ]אליהו הנביא דינו כאדם או דינו כמלאך, דין אשתו, קידוש בשבת ע"י רבי אחר פטירתו,  פנחס הוא אליהו  

האם חייבים לשמוע בקולו, מסירת אליהו בעצמו את הפר לנביאי הבעל, הוראת שעה בהר הכרמל, לימוד תורה והכרעת הלכה מאליהו, 

   כאיל תערוג, תשע"ח )עמ' ד(  בדיקת מתחזה לאליהו הנביא בסוגיית חצי קב בשתי אמות[

 ( יגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   אליהו''פנחס הוא 

  יפתח, הקדמת שלום, אמירת שלום לזולת[ ]קדושת השם 'שלום', מדוע פנחס הפך למלאך, בת    נחסכה בה פם שזמעלת ברית השלו

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב 

לפתור את כל הספקות בתורה זכה להיות אליהו שעתיד  שבילי     פנחס שהציל את ישראל כשנזכר בהלכה שכולם שכחו 

   פנחס, תשע"ט

 אשכול יוסף, תש"פ   ]שבח או גנות[מדוע על אליהו הנביא להשתתף בכל ברית מילה? 

 אשכול יוסף, תש"פ  ]לכולם או רק לעומד ליד כסא של אליהו[אליהו הנביא  -מחילת עוונות למשתתף בסעודת ברית מילה  

 

 יח המשבימות  –לעתיד לבוא 

 

  - שיעורי ליל שישי   משנתה של תורה, תשע"ז   מעדני אשר, תשע"ב ]פנחס הוא אליהו[מדוע אליהו יתרץ את הקושיות לעתיד לבוא? 

 ברכת יצחק, תשע"ד 

 מעדני אשר, תשע"ט ]בית המקדש השלישי, מסכת 'תמיד' לשון יחיד[ של בין הערבים? האם לעתיד לבוא יוקרב קרבן תמיד 

לבוא לעתיד  בטלים  ומועדים  שבת  ה'? האם  מועדי  את  משה  לעולם]וידבר  לעד  סמוכים  בבי,  ,  הרשב"א  במשלי ואדברי  פסוק   ר 

  ,דרישה וחקירה  [ , שכח ה' בציון מועד ושבתרבנות השבתו, מצוות בטלות לעתיד לבוא, דיני השבת וקוריםפהמיוחד בחג ה,  טבחהבחה  ט

 תשפ"ב 

לוי יקבל נחלה בארהאם    –חלוקת הארץ לעתיד לבוא   נוסף, תץ?  שבט  כיבוש שטח  או  סביב לשולחן,  מ   בות[שו]חלוקה מחדש 

 פ"ב תש

 מערכי תורה, תשפ"ב  [דשו ולא חטאת חודש בחודשוולת חודש בח]עמוסף ראש חודש לעתיד לבוא 

 

 ת סת"ם[]כתיבת והגה  שלום'ד' –' קטיעא ו נושא בפרשה: 

 

 נועם אליעזר, תשע"ח   צורת ו' קטיעא במילה שלום בפרשת פנחס
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וסת''ם    תוכנת הגהתומצאה  בשנת תשמ''ח ה]ת מחשב  הגה לכל הדעות ש'בדיקת מחשב'  .  פולמוס סוערעוררה  ממוחשבת,  מוסכם 

'ראוי'  מחשב לכל פריטי הסת''ם, יש אומרים שהוא  לדעת רוב הפוסקים צריך לעשות גם הגהת ההוראה: א. ל'בדיקת גבר איננה תחליף

נימוקיהם מכמה   נימוקים, ורוב הפוסקים דחו  15תוכנת המחשב מכח    רת ההגהה לידייש פוסקים שהתנגדו למסי  פולמוס:או 'חיוב'.  

הבדיקה:ם.  טעמי שמים  דיני  ירא  מגיה  ידי  על  תחילה  יבדק  שנעלם ,הסת''ם  מה  החיפוש  להשלמת  רק  היא  המחשב  מעיני    בדיקת 

גוף מוכר המושגח גדולי הפוסקים. הבדיקה הי  המגיה. הבדיקה תעשה על ידי  ויתירותעל ידי  ומוחלפות, ולא לצורת   א רק לחסירות 

אפילו ומופסקות  ונגיעות  אינה  המלצה:א.  לחומר  האותיות  מחשב  תורה    100%  בדיקת  יש  יש  ובספרי  ולכן  לטעויות,  חשש  עדיין 

 עומק הפשט, תשפ"ב  .[סימחשב שניה כך הסיכוי לטעות הוא אפ ממליצים לבצע הגהת

בגמר   . 2.כשמגיע לשם יבדוק עד השם הקודם.    1זמני הגהה.    בפרשיות תפילין חדשות יש שלשה  שלשה פרקי הגהה:]ת סת"ם  הגה

ויש מחמירים    סה לבית יחזור ויקראנה.לפני ההכנ  3פעמיים ושלש.    כל פרשה יבדוק היטב את הפרשה בכוונה ודקדוק  שלא הוחלף. 

חובת הגהה    הגהת סת''ם: ב.במקום שמור אין חיי  מספיק קריאה בעלמא, שמא נולד בו ריעותא, ואם היה  שצריך הגהה חוזרת ולא

  -בדיקה ראשונה    וזה:מזר.  למגיה שאינו הסופ  להוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, בימינו המנהג לתת  מוטל מדרבנן על הסופר שלא

 כתב בקול יעקב שצריך לפחות שני  המרבה משובח:ה.  מחלוקת אם נאמר גם במזוז  -שניה ושלישית    ודאי שנאמר גם במזוזה, בדיקה

בבדיקות הרי זה    אחד אי אפשר, ובפחות מזה מכשיל את הרבים, והמרבה  מגיהים כי החושים של הבודקים אינם שווים, אבל באדם 

 עומק הפשט, תשפ"ב  [.משובח

ּהש    פן מקוטע:גו ]יקה ממחשב ללא חשש  מח גופנים מקוטעים, בהם אותיות  סוגי  אינם מופיעים במחשב בשלמות,  קיים כמה  ם 

ם כיון שגופן קטוע פסול לתפילין ומזוזות, או שאין מועיל להתיר כיון שנחשב כתב האם מועיל להתיר מחיקת ּהש    ונחלקו הפוסקים

לענין יציקת עופרת בגופן הפוך האם יש בו קדושה, ואפשר שאותו מחלוקת   מצינו מחלוקת בפוסקים  גופן הפוך:ן.  שלא כסדר'  לענין

ם על ידי הוספת קו על האותיות, ובלאו לא מועיל להתיר מחיקת ּהש    כתב עם קו: ך.  ם כאשר נכתב בגופן הפולגבי מחיקת ּהש    הוא גם

ם, בצורה שאין מחיקה מספר עצות, כיצד ניתן למחוק את ּהש    ישנם  מנגנון אוטומטי: ל.  ביטו  ם עם קוהכי זלזול הוא לכתוב את ּהש  

פתרון למחשב נייח באמצעות כבוי המסך, ופתרון גם למחשב נייד באמצעות הפעלה אוטומטית עמעום   .להדיא, וכפי שהתבאר בפנים

את    והאם יש איסור לבזותו. ולכל הדעות מותר למחוק  האם טעון גניזהנחלקו הפוסקים    מיקרופילים:ה.  פעולה אחרונ  המסך וביטול

 עומק הפשט, תשפ"ב  ].ם מהזיכרון הקשיח של המחשב, ואינו בכלל מחיקה האסורהּהש  

ישנות   מזוזות  בכשרות,    זמני הבדיקה:]בדיקת  שהוחזקה  יחיד  של  פעמיים   נבדקתמזוזה  נבדקת  רבים  ושל  שנים,  בשבע  פעמיים 

שבקי בחסירות   עיקר ההגהה מחשש ריקבון, ולא חייבים לכך מגיה מומחה  הגהה: .מעשה בודקים כל שנה בחודש אלול  ביובל. אנשי

ועיירורשות הרבים:  ה.  ויתירות, ומכל מקום יש הידור לתת למומח וכן בתי כנסת ובתי   ,ת'מזוזה של רבים' = שערי חצרות מדינות 

מיד. מעבירה ממקומה למקום   נולד ריעותא במזוזה (גשמים, צבע, וכדומה) נבדקת  אין חזקה:ד. מדרש, אבל חדר מדרגות דינו כשל יחי

המועד מקום  מיד.  נבדקת  בשנ  אחר  פעם  לפחות  יבדוק  לחלוחית,  שמצוי  כגון  ומוגנות    בזמננו:ה.  לריקבון  סגורות  המזוזות  כיום 

הסיר את המזוזה על דעת להחזירה    בינתים:ה.  ואין חייבות בבדיקה, ויש חולקים שגם כיום חייבות בבדיק  ומדות בחזקת כשרותוע

ואם  ,כשמחזיר את המזוזה, לרוב הפוסקים אין לברך  ברכה בחזרה:ה.  אם מותר לשהות כעת בבית ללא מזוז   אחר הבדיקה, נחלקו

גדול או שעב הדעת  והיסח  הפסק  ואם קבעהיה  יברך,  יום  לבר  ר  צריך  הפוסקים האם  נחלקו  המזוזה:ך.  מזוזה אחרת,  אין   העברת 

 עומק הפשט, תשפ"ב  .[שחייב רק מספק להעביר מזוזה ממקום שחייב בודאי למקום

ממזוזה שמצוי בו ריעותא. לדעת השימושא    תפילין שהוחזקו בכשרות אין חיוב בדיקה, וחלוק חזקת כשרות:]בדיקת תפילין ישנות   

התקלקלו   מכל מקום נכון לבדוק את התפילין לעיתים שמא  ראוי לבדוק:ם.  כמזוזה שחייב בדיקה פעמיים בשבע שני  רבא תפילין דינם

 ריעותא: ת.  ויתירו  שנה בחודש אלול. ולא צריך לבדיקה זו מומחה הבקי בחסירות על ידי זיעה וכדומה, ואנשי מעשה נוהגים לבודקן כל

תפילין    לפרקים:ד.  לכל הדעות חייב בדיקה מי  (מונח במקום לח, סמוך לחום ,נקרע חיפוי הבתים, נשרה במים)באופן שנולד ריעותא  

בפוסקי זמננו נאמרו השיטות הבאות,    בזמננו:ש.  בדיקה פעמיים בשבע שנים מחשש עיפו  יום, צריכים  30-שמניחם לפרקים = אחת ל

אחת כעבור זמן מרכישת התפילין, לבדוק פעמיים בשבע   כשיש ריעותא, לבדוק פעם בתקופה (תלוי בסוג), לבדוק פעם  לבדוק כי אםלא  

נמצאו תפילין פסולות מעולם, יתודה   דרך תשובה: ב.  אין חיו  נפטר: המנהג לבדוק תפילין של הנפטר קודם שיניחם, ומצד הדיןם.  שני

עומק הפשט,    ].מיעצים להוסיף מכאן ואילך בזמן הנחת התפילין  צריך לענות נפשו, וברכותיו היו רצויות, ישתשובה כדין ואין    ויעשה

 תשפ"ב 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_72_82_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_71_82_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_287_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_72_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_71_82_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_71_82_2.pdf


 

שבנוסף לשכר המצוה ככל המצוות, המזוזה   ,: מפורש בתורה ובדברי חז''ל ובזוהרשמירה עליונה]   סת"ם ומזוזותסגולת בדיקת  

שמירה ביתו    היא  ועל  האדם  על  מזוזתעליונה  ובגשמיות,  זז -  ברוחניות  ביטולה-אותיות  ובעון  בניו,  וימי  ימיו  ומארכת  בנים    מות, 

  סגולה: ר.  שומ   ואדרבה אם יניח רק לשם שמירה, יש אומרים שאינו .: בהנחתה יכון לשם מצוה, ולא לשם שמירהכוונהים.  קטנים מת

 : המחמיר יותר מדאי בבדיקת מזוזה לצורך יותר מדאי ת.המזוזו  לבדוק את כשרות  כתבו הקדמונים סגולה לכל שיש לו צרה בביתו

אינו כלל  ריעותא  כשאין  הבדיקה  סגולה,  בשעת  שכן  לקבוע  משובח,  ועליו  מזוזה  מצות  אם  מבטל  שגם  וי"א  חילופית.  קובע    מזוזה 

 עומק הפשט, תשפ"ב  ].ביטול ברכה משום שמכניס את עצמו בחשש מזוזה חילופית אין ראוי

 

 בנות צלפחד   נושא בפרשה:

 

 קול יעקב, תשע"ז )כי אין לו בן, ברש"י( ]כז, ד[  אביהם חילל שבת ודינו כמומר[]הרי  ?כיצד טענו בנות צלפחד שאימם צריכה יבום

והמוספין ופרשת הקרבנות  יהושע למנהיג,  בנות צלפחד, סמיכות  א[    סמיכות פרשיות  ]כז,  צלפחד(  בנות  שפת     )ותקרבנה 

 אמת, תרס"ג 

)ותקרבנה בנות  ]ומניין שהנשים היו נגד עצת המרגלים, מה הסיבה שמשה לא רצה לדונם[  מניין שבנות צלופחד חיבבו את הארץ?  

   אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א       זרע ברך, תשפ"א   האיחוד בחידוד, תשע"ט       שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג     ]כז, א[  צלפחד(

 פרי עמלנו, תשפ"ב     (צהאספקלריא, תשפ"א )עמ' 

]והגברים לא, ארץ ישראל אינה סובלת זימה, חיוב תרומות ומעשרות בארץ ישראל ופטורם   ? מדוע אהבו הנשים את ארץ ישראל

הצדקה מן  עיניו  המעלים  כל  העגל,  חטא  הצדקה,  את  ומחבות  צדקניות  הנשים  הטורח,  מחמת  נשים  בחו"ל  מעלת  [   'צדקניות', 

 ( לואוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - עינינו גל    תש"פ    כלי יקר, תשע"ט    ]כז, א[ )ותקרבנה בנות צלפחד(

 מלאכת מחשבת, תש"פ   ]אשת מומר[האם אשת צלפחד היתה חייבת ביבום? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד   ]מה הגדולה בבקשת בנות צלפחד[פנחס ובנות צלפחד? מציינת התורה את יחוסם של מדוע 

 בילי פנחס, תש"פ שו משה רבינו לא השיג את ירושת בנות צלפחד כי הלכה זו שייכת לשער הנו"ן שלא נתגלה ל

 ( מזאספקלריא, תשע"ח )עמ' ? אך לא היו בנים לצלפחדיה

 מחמדי התורה, תשע"חציינו בנות צלפחד את העובדה שאביהם מת בחטאו? מדוע 

עיון הפרשה, תשע"ט    סמכו על הנס וזכו לבנים, אין סומכין על הנס[ , אחר ארבעים שנה,בגיל מבוגרואי אשה ]נישנישואי בנות צלפחד 

 )ד' תירוצים(  אשכול יוסף, תשפ"ב      )עמ' פט( כה תירוצים

]מדוע נתעלמה הלכה ממשה רבנו, כי לא דבר ריק הוא 'מכם',  כך גם נעלמה ידיעה משמואל הנביא מידה כנגד מידה כחוט השערה  

 מאור השבת, תשע"ט   אה, ונעלמה ממנו כשבא להכתיר את דוד[הואיל ואמר לשאול אני הרו

 

    ירושה נושא בפרשה:

 כללי 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב   []הקנאה בדבר שלא בא לעולם, נכסי ירושה הקנאה לבן מדין יכיר ולא מדין מתנה לאדם זר
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פניני חשוקי חמד,  , האם בעל יורש את ביטוח החיים של אשתו[  ]גילוי ירושה אבודה לבן מומר, השבת אבידהשאלות בעניני ירושה  

 תשפ"א

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ ]כיורשים או כלקוחות, הגדרת שותפות, תרומות ומעשרות בשותף ובלוקח[  חלוקת ירושה בין אחים

 (עמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק]הדין הנוהג לפני פרשת בנות צלפחד[ הלכות ירושה 

 (עד מקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק ]האם מועיל תנאי בירושה, תנאי בממון, מתנה על מה שכתוב בתורה[חוקת משפט בירושה 

 תשפ"ב    אשיחה בחקיך, תשפ"א  דיני ירושה וצוואה

 (עבמקרא העדה, תשפ"א )עמ' קחצי עבד וחצי בן חורין בירושה 

על הוצאת חידושי תורה וספרים,  ]מהות צורת חלוקת חלק הבכורה, השמטת ירושת אב מפרשת הנחלות, בעלות יורשים  עניני ירושה  

 עומקא דפרשה, תשע"ז  ירושה בקנין רוחני, בכור בירושת עבד עברי, ירושת יוצאי מצרים בארץ ישראל[

 מעדני אשר, תשע"ט   ]בכור נוטל חלקו ב'מוחזק' ולא ב'ראוי'[ ?האם בכור אינו יורש פי שנים בחמץ שאביו מכר לפני הפסח

 חכמה על משך חכמה, תשע"ח בינת ה ]ביום, ועוד[דיון בחלוקת ירושה נקרא 'משפט' 

קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים שירשו כלקוחות או כיורשים, ]  הבאת ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה  

 הגר"א עוזר, תשע"ד   [ לקוחות בלי מעשה מכירה

 וישמע משה, תשע"ה     ?כסף כלול במגילה לענין ירושההמגילה העשוי   האם נרתיק

מה צורת החלוקה בין האחים לשלם לה מסכימים,  האחים  נשאר בכור, אח ואחות, הבת תובעת שליש,  פטר, ונהאב  ]  חלוקת ירושה

 דפי עיון, תשע"ז   [את דרישתה

 משא ומתן, תשע"זחלוקת ירושה לבכור  

  קובץ עיון הפרשה, תש"פ )עמ' נ(  ]ירושת אחים מן האב אינה ישירה אלא 'דרך' קבר אביהם, האם כל יורש גם מוריש[  ירושההנחלת  

 ]לו תירוצים[ 

]הסכמת כל היורשים על החלוקה, חוסר האפשרות להסכמה כשאחד מהם  עה ללא הסכמת הקטנים?  כיצד התבצ  -ירושת הארץ  

   אשכול יוסף, תש"פ  ה ע"י אורים ותומים, ע"י גורל[ קטן, העמדת אפוטרופוס, חלוק

 

 מצוה לקיים דברי המת 

 

 עולמות, רלז      תורה והוראה, תשע"ד    אשר ליהודה, תשע"ד]מז, כט[   ]בממון ובשאר דברים[מצוה לקיים דברי המת 

רה להדיוט, חלות קנין מידית או רק  י]האם חייבים היורשים בכך מדין נדר של מורישם, אמירה לגבוה כמסמצוה לקיים דברי המת  

 מכתלי בית הדין, תשע"ט  שעבוד על נכסיו, יורשים שדרשו לקבל את הצדקה שנדר אביהם אחר פטירתו[

   ]נ, יב[   )ויעשו בניו לו כן כאשר ציום(  ]מצוה לקיים דברי המת[ים על אדם שציווה שלא להספידו?  האם מותר לכתוב הספד בעתו

 יא, תשע"ח )עמ' פה( אספקלר    תשע"ח  מעדני אשר, תשע"ו

]האם יש בכך מצוה לקיים דברי המת, כשמצווה דבר איסור, איסור השחתה, עשו שומה וה ליורשיו לקבור את כל כספו עמו   וצי

 בינת המשפט, תשע"ז  לנכסיו והניחו המחאה בקבר[
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בחלומות   אביו  הצד ההלכתי  לדבריו,  לחוש  צריך  האם  הבית,  קבור תחת  שלדבריו  מת  אליו  נגלה  בחלום  ובלילה  דירה  קנה  ]כהן 

 סף, תשע"טאשכול יו  שנפטר נגלה אליו בחלום והודיע לו שמעות מסויימים הינם כספי מעשר[

]ממון שלא הושלש, האם יש בו מצוה לקיים דברי המת, כשאין מצוה לקיים דברי המת, האם  מצוה לקיים דברי המת על פי חלום  

חייב לקיים מדין כיבוד אב, האם ציווי בחלום, יש בו מצוה לקיים דברי המת או כיבוד אב, מתי יש לחוש לחלום, האם להאמין לחלום  

 בינת המשפט, תשע"ט ל, לא לשנות בן בין הבנים, טלפטיה[ שהוא נגד הוראת חז"

 דברי שי"ח, תשע"ט נפטר שביקש מסופר בחלום לכתוב עבורו ספר תורה, ושיוציאו מקברו למקום אחר  

    חלק ג        חלק ב       משא ומתן, תשע"ז חלק א   מצווה מחמת מיתה[שכיב מרע,  ]באמירה, בצוואה, בהשלשה,  מצוה לקיים דברי המת  

 ה, תשע"ד תורה והורא

 קב ונקי, תשע"חעני  'מצוה לקיים דברי המת' ב

 

 צוואות 

 

יורשים ע"פ דין   נחלה]  תורההעברת נחלה למי שאינם  ניתן, כיצד מבצעים זאת,  ההיתר להעביר  מצווה לקיים  , באילו מקרים 

 ג והוראה, תשע"   תורה    [דברי המת

 מחמדי התורה, תשע"ג    ]נתינת כל אשר לאברהם, ליצחק[הדרה מירושה 

 דפי עיון, תשע"ג    חלוקת מענקים מהירושה על פי ציווי האב

 

 בעל ואשתו

 

 דפי עיון, תשע"ג   ]בעלות, בניגוד לרישום בטאבו, ירושה[ דירה הרשומה ע"ש אשתוטענות הבעל על 

משמוש   כשאין בן ובתוירושת שאר קרובים,  היורש תחת מורישו, ירושת הבן    או כניסת  העברת נכסים מרשות לרשות]ירושת הבעל  

ר, למ"ד בש-שארכזכות מעניני האישות שזיכתה לו תורה או דין ירושת  למ"ד דאורייתא, גדרה     ירושת הבעל  ,הנחלה למעלה ולמטה

שת, בנישואי חרש דמדרבנן, האם יורש הבעל את אשתו שהיא ספק מגורה,  המורד על אשתו האם יורשדרבנן תקנת חכמים בממון,  

אין הבעל יורש את אשתו בראוי, וכן אינו יורש אותה בקבר כשהוא מת  .  הנותן מתנה לאשה ע"מ שלא יירשנה בעלה, האם מועיל תנאו

פרשת נחלות האמורה בסדר פינחס, עיקר ענינה בירושות שהיורש קם   נפקע שם 'יורש' ממשפחת האשה גם שהבעל יורשה,    לאבחייה,  

פחה, ולא בשאר דיני ירושה, כגון בן את אמו או איש את אשתו שאין ענינן משום משפחה אלא שארות  תחת מורישו מחמת קורבת מש

 הגר"א עוזר, תשע"ב   [וקירבת בשר

, מת הבעל בחיי אשתו, האם מועיל סילוק מירושת אשתו,  ]מדין קורבה או מקניני הנישואין, מדאורייתא או מדרבנן  ירושת הבעל

 מסביב לשולחן, תשע"ט ירושת הבעל בחופת נדה, ארוסה, נשאת באיסור[ 

 נועם אליעזר, תשע"ח  מוחזק[]סוגי הנכסים, ארוסה, האם הבעל ראוי או   ירושת הבעל את אשתו

 

 ספק בירושה 

 הגר"א עוזר, תשע"ב נאמנות האב על בנו לענין ירושה מדין "יכיר" 
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 תשפ"א    "טפניני אי"ש, תשע  ]אין לך אדם מישראל שאין לו יורשים[כספי ירושה שאי אפשר לדעת מי הם היורשים 

נוסף לחלוק בירושה שכבר חולקה, נכסים שהושבחו  ,  ילדי תימן]  נאמנות הטוענים לירושה, ודין קביעת יורשים האם זכאי אח 

אומדנא", טביעות עין "סימנים", בדיקת די אן איי, עד "בידי היורשים, קביעת מות המוריש וקביעת זהות היורש, קביעת יורש על פי  

עומק הפשט,      עולמות, שצג   דועים[מחלל שבת, מילתא דעבידא לגילויי, תוקף רישום במרשם רשמי לדיני ירושה, מת ללא יורשים י

 תשע"ז 

האם יש בעלות ממונית על קבר המת,    האהל או צאצאי הצדיק,]הגבאים שבנו את  מי הוא היורש את קופת הצדקה בקבר הצדיק  

 ברכת יצחק, תשע"ז  -שיעורי ליל שישי  זכיה למת בכסף שאספו לצורך קבורתו[

]נולד נכד ואח"כ נולד נכד נוסף, והראשון נפטר, מחלוקת התוה"ד     הנכד הראשון שיהיה על שמו  -ספק מי הוא המוטב בצוואה  

וקצוה"ח באח שהלך למדינה אחרת עם אשתו ונפטר האם חוששים שהשאיר אחריו בנים, הוצאת ממון מדין רוב, אמר על מי שרואי  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חליורשו שירשנו, האם רק בשכיב מרע או גם בבריא, ספק שכיב מרע [ 

 אורות הגבעה, תשע"ג   שה למוריש במת שחזר לתחיהוחזרת היר

 דפי עיון, תשע"ג חלוקת נכסי ירושה בדין "גוד או אגוד" 

]האם המוטב הוא יורש מדין תורה, האם בנות יורשות, פיצויים מגרמניה האם הם מוגדרים כירושה, ירושה בפוליסת ביטוח חיים  

תקנת שטר חצי זכר, עיכוב חתימת הבנות על ויתור חלקן בירושה, איסור העברת נחלה כשמשייר חלק לירושה כדין תורה, לא לשנות 

   הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח, קנין אודיתא[    בין הבנים אפילו בדבר מועט, מתנה מחיים בדבר שלא בא לעולם

 פניני אי"ש, תשע"ט  [, ירושה]בזיון המתפתיחת קבר ונטילת דגימה לצורך בדיקת בדיקת ד.נ.א להוכחת או שלילת יורש 

]האם הנכד שאביו כבר נפטר יורש את אביו שירש את הסב או יורש ישירות מהסב, משמוש, קדימת בעלי חובות של האב  ירושת הנכד 

 ירושה, בני בנים כבנים[ לגביה מהירושה, ירושת הבן את אמו וירושת הבעל, כשהאב נהיה מומר ומופקע מירושה האם בנו 'ידלג' עליו ב

 הגר"א עוזר, תשע"ח 

 ממגד גרש ירחים, תש"פ   המשך ירושה ליורשים רחוקים במומר, בת ומר האם יורשת את זקנה[]שב בתשובה, ירושה ויבום במומר 

 

 האח והאחות 

 

יורשת הבת חלק כבנים, האם מותר לה לדרוש  ]כאשר ע"פ החוק  אב שלא כתב צוואה  -ויתור בת לאחיה על חלקה בעזבון האב

נוה      )והעברתם את נחלתו לבתו( ]כז, ח[[  הבנים, כדי שיוכלו לרשת חלקם על פי דיני התורהתשלום עבור חתימתה על ויתור לטובת  

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' מב(     בית דין צדק קהילות יעקב, תשע"ד   בינת המשפט, תשע"ד    ההיכל, תשע"ב 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]ספק, טומטום, ספק בכור, בכור ודאי אך אין ידוע מי הוא, הרשאה, נפל וזכר[  קדימת בן לבת בירושה 

 פ"א )עמ' מב(  עיון הפרשה, תש     עשר עטרות, תשע"ט   [, חתימה על כתב ויתור, השבת אבידה]דינא דמלכותאירושת הבת 

 אשר ליהודה, תשע"ד ירושה בתאומים  

 דבר חוק ומשפט, תשע"ד   ]עישור נכסים[ מימון נשואי הבת מכספי עזבון שחולק

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח  ואינו חוזר ביובל יורש [אחי אבי אביו] רחוק מאוד מהמתהרש יו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    )איש כי ימות( ]כז, ח[ ]מדאוריתא, מדרבנן, חלות תקנת חכמים על גוי[סדר ירושה בגוי 

 הגר"א עוזר, תשע"ה   ירושה למי שאינו בנו[ ,העברת חלק ירושה למנשה ואפרים]התנאה בירושה 
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בנים האם   ומת שמעון אחיו בלא  יעקב  אביו  מנכסי  יורש את שמעוןראובן שנדר הנאה  או    ראובן  דרך אביהם  ]ירושת אח 

 עשר עטרות, תשע"ט באופן ישיר, ירושת אחות, האם גיורת יכולה להנחיל לאחד מאחי בנה מן אב, משמוש, ירושה בגוי[ 

להעביר נחלה מבנים לבנות? מהו האופן הראוי כדי לעשות כן? מהו "שטר חצי זכר"? ומה ההלכה  האם מותר  ]  להוריש נחלה לבנות

 תורה והוראה, תשע"ט[  ?"כאשר אדם מוריש את נכסיו ל"ילדיו

 

 שררה ורבנות 

 

 מעדני אשר, תש"פ  ?להישאר בתפקיד בתום הנבצרות רשאי הבן האם , בנו ממלא מקומומשרתו, ואב שנבצר ממנו למלא  

ן ורוצה למנות ]מלכות וכהונה גדולה עוברים בירושה, וכן כל השררות וכל המינויים שבישראל, ש"צ שהזקיירושה בשררה וברבנות  

האם דין 'ירושה'  בנו, אע"פ שאין קול בנו ערב כקולו, אם ממלא מקומו בשאר דברים, בנו קודם לכל אדם ואין הצבור יכולין למחות,  

קדימות יורשי הרב על פני מועמדים אחרים, ירושה ברבנות כאשר הציבור אינו מעוניין בבנו של נאמר גם ברבנות, ונפקא מינה לענין:  

 בירושת שררה ורבנות, הגדרת   -מנוח, האם שונה דין ירושה ב'רבנות המדינה' מכל ירושת רבנות קהילה, חתן, קרובים ובן הבת  הרב ה

ירושה באדמו"רות, זכות ירושה בהגדת שיעורים בישיבה, דיני 'תפיסה'    -תפקידו של הרב בזמנינו   ונפקא מינה לדין ירושה ברבנות, 

    עולמות, סגחלוקת[   ו'מוחזקות' ברבנות כאשר יש מ 

להחיות רוח שפלים, להחמיר ככל הדעות,    -  ]שליח ציבור, הסכנה בעיר ללא רב, הגדרת הרב מבריסק  דמותו ותפקידו של רב בימינו

 שואלין ודורשין, תשפ"א     לא להיות בטלן, ללמוד, להעיר, פטור מלהעיר,הנותן בים דרך ולמים נתיבה, סייעתא דשמיא[

 )המשך( נחלתנו, תש"פ     נחלתנו, תש"פרישו כתרם לבניהם מודיעים לצדיקים יום מיתתן כדי שיו

    תורה והוראה, תשע"ד     נוה ההיכל, תשע"וברבנות, בכהונה גדולה, במשרה ציבורית, מינוי של מצוה, מינוי של כבוד[    ]ירושה בשררה  

 האיחוד בחידוד, תשע"ח    ו"הגר"א עוזר, תשע   עולמות, סג

עולמות,      תורה והוראה, תשע"ד   ]כז, טו[    )יפקוד ה'... לכל בשר איש אל העדה(?  ירושה ברבנות: האם משרת רבנות עוברת בירושה

 מעדני אשר, תשע"ב    סג

 נוה ההיכל, תשע"ו    [העברת בעל קריאה מתפקידו]ירושה בשררה או במצווה 

 היא שיחתי, תשע"ט  [ כז, טז] (איש על העדה) ]גדולה לא עוברת בירושה[אוי לה לאותה בושה 

 משנת מהר"ל, תשע"ח   )צרור את המדינים והכיתם אותם( ]כה, יד[ פנחס ירש הקדושה מזקנו יוסף הצדיק וראוי ללחום עם מדין

 יאיר נזרו, תש"פ  ]בדיבור בלבישת בגדים, ירושה[מינוי אלעזר לכהן גדול 

 הגר"ד פיינשטיין שליט"א  שיעורי האם משה רבנו מינה סגן אחד לכהן גדול או שניים? 

 

 נושא בפרשה: מינוי יהושע 

 

 היא שיחתי, תשע"ט איש אשר רוח בו  

]עיקר חיות האדם שבירת המידות[  מעלת הנפש היא עבודת האדם, ורוח הדעת והנבואה מגיעה רק אח"כ    -איש אשר רוח בו  

 משנתה של תורה, תשע"ט 
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 ( טעיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' ל איש על העדה

אשכול יוסף,  )יפקוד ה'... לכל בשר איש אל העדה(  ]כז, טז[   לא זכה משה רבינו שבניו ימשיכו את דרכו בהנהגת ישראל?    מדוע

 תשפ"א   תשע"ד 

 שלמים מציון, תשע"ו   )יפקוד ה' אלוקי הרוחות...איש אל העדה( ]כז, טז[ ]מינוי יהושע[מעלת המיטיב לאחרים 

 (קלבאספקלריא, תשפ"א )עמ'  אופן בחירת יהושע בן נון כמנהיג 

 ( קיטאספקלריא, תשפ"א )עמ'  [: יעד, איש, רעה ביאור שרשי]ישראל  'עדת'רועה ו

מנהיג   למינוי  בבקשתו  משה  'לאמור'?    -דברי  המילה  בהם  מופיע  בקשתו[מדוע  מקבל  האם  מהקב"ה  תשובה  בינת    ]ביקש 

 משך חכמה, תשע"ט על  החכמה

על העדה   הנאמן    -איש  טז[שורש מעלת מנהיגי הדור    -התלמיד  ]כז,  אל העדה(   הרוחות...איש  אלוקי  ה'  יששכר,    )יפקוד    נר 

 תשע"ז 

על העדה   היא  איש  מה  מנהיגו,  דרגת  ע"פ  נקבעת  העם  דרגת  יהושע,  למינוי  התמיד  פרשת  סמיכות  בניו,  עבור  גדולה  ]ביקש משה 

ענווה והתבטלות, יהושע לא סרב לקבלת התפקיד, ולא נהג    -'אחדות ישראל', התבטלות בפני המנהיג כהתבטלות בפני ה', מעלת יהושע 

ה' אלוקי הרוחות...איש אל    )יפקודאחיתופל, קרבן התמיד מורה על אחדות ישראל[  כמשה שסרב לקבל את התפקיד, מדוע נועץ דוד ב

 עמל משה, תשס"ב  ]כז, טז[ העדה(

רבקה בפטירת לידת    –  שרה  חיי  ו]וזרח השמש ובא השמש, בעל הטורים ויהי   השפעת התורה בכל דורהמשכיות    –איש על העדה  

 בצדיקים ובצדקניות, רציפות העברת התורה, המשפיעים והמשפיעות שבכל דור, שרה שנירר, הרצון להיות מושפע מהמשפיעים[ שרה,  

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ב 

 מערכי תורה, תשפ"ב     מערכי תורה, תשפ"אנוצר תאנה יאכל פריה  -איש אשר רוח בו  -מעלת יהושע בן נון 

ליהושע כדרך שעשה לו, בקשת משה למנהיג  ]הכפילות בדרישת 'יצא לפניהם' ו'אשר יוציאם', בקשת משה שלא יעשה  מינוי יהושע  

    נ' תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' לח( כרועה[

 עיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' לב(    זרע ברך, תשע"ה   )וסמכת ידך עליו(  ]כז, כא[האם היה ליהושע בן נון דין מלך? 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"א  [דיין בסנהדרין, ראש סנהדרין, נגיד, מלך]ראש ישיבה, נשיא, לאיזה תפקיד מונה יהושע?  

אספקלריא, תשע"ח       משנת מהר"ל, תשע"ח  החמהמ  תשמקבלדומה ללבנה    ,התורה ממשה  את  לקבלשראוי  יהושע  המיוחד ב

 )עמ' ט(

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  הושע לתפקידו? בפני מי וע"י מי מונה י

 יאיר נזרו, תש"פ ?  רק עכשיו ביקש ירושה לבניו מדוע

]מדוע לא נבחרו, למשה כבר נאמר מספר פעמים שיהושע יתמנה אחריו, הגדולה  שבניו ראויים להנהגה?    רבינו  משהסבר  מדוע  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע   ע בן נון(וש)קח לך את יה בסידור הספסלים[

 ( יגאספקלריא, תשע"ח )עמ'  סמיכת משה ליהושע  

]עונש מלקות רק בבי"ד סמוך, סמיכה איש מפי איש עד משה רבינו, סמיכה בא"י ובחו"ל, סמיכה בצרפת   חידוש הסמיכה בזמן הזה

, חידוש הסמיכה לפני ביאת המשיח, חשש קלקול ובאשכנז, דעת הרמב"ם, שיטת המהרלב"ח, שיטת מהר"י בי רב, סמיכת הבית יוסף

ליהו יחזיר הסמיכה, אליהו דינו כאדם והוא סמוך איש מפי איש או  ם, לפטור חייבי כריתות, מי ראוי להיות בראשם, האם אהמועדי

אוצרות אוריתא,      )וסמכת ידך עליו( ]כז, כא[  [דינו כמלאך ו'לא בשמים היא', סידור לוח השנה, תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת

 תשע"ט     תשע"ח    "זתשע
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עולם להת]  מנהיג בישראל גדולי  הרי  הג ברבעל מה סמכו  כל  ,  מקברת את בעליה  ותרבהות  מדוע כפלה התורה את תפקידו של 

   מעדני אשר, תשע"ח, האם בזמננו יש סכנה בכך להיות יום אחד ללא מנהיג[ היג בישראלמ

 

 התמיד קרבן   נושא בפרשה:

 

  תורת אביגדור  תתר ומאוד נראה, עבודת הקרבנות[  ]אל מס הקשר בינם למעבר התפקיד ליהושע    -קרבן התמיד וקורבנות מוסף  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' נה( -

 ( פמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק ]ארבעה ימים, למניעת בעלי מום[   ביקור בקרבנות

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   שעות היוםביאור שיטת הגאונים וכמה ראשונים בענין  -קרבן התמיד 

חול?   מביום  יותר  מוקדם  בערב שבת  ערבית  להתפלל  ניתן  ואין מקטירים  מדוע  ופדרין,  איברים  הקרבת  כנגד  ערבית  ]תפילת 

 זרע ברך, תש"פ   ]עולת שבת בשבתו[ )כח, י( דרבנן[אותם בשבת, תוספת שבת, דאורייתא או 

]אין להקריב קרבן קודם תמיד של שחר ולא אחר תמיד ביום שלא יכלו להקריב קרבן התמיד האם אסור להקריב קרבן אחר?  

א עשה או  הערבים, מצוות  בין  זמן התמיד, כשעברו של  למוספים, כשעבר  לתמידים או  יקריבום  שני כבשים האם  עשה, כשיש  יסור 

 עשר עטרות, תשפ"א   והקריבו קודם התמיד האם מותר מעתה להקריב קרבנות באותו יום[

 ( כזאספקלריא, תשפ"א )עמ' קרבן התמיד   -מצווה הנעשית בשותפות 

... תשמרו  )את קרבני לחמי]מעלת קרבן התמיד, מעלת אמירת התמיד בזמן הזה, דיני אמירת פרשת התמיד[   ביאור פרשת התמיד  

 תורת הקרבנות, תשע"ח    ]כח, ב[ (להקריב לי במועדו

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  ]כיבוס, הקריבהו נא לפחתך[שטיפת קרבן לפני הבאתו 

 ( להאספקלריא, תשע"ט )עמ'   דיות ללא הפסקהתמי  -קרבן התמיד 

 בינת החכמה על משך החכמה, תש"פ  ]הלחם מקשר בין הגוף לנפש[מדוע בקרבן התמיד בפסח ובשלמי צאן כתוב 'לחמי'? 

 צבא הלוי, תשפ"א פרשת התמיד בפנחס ובפרשת תצוה 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ו  - ברוך שאמרמינויו של יהושע   -קרבן התמיד 

 פ צבא הלוי, תש"נסכי קרבן התמיד במדבר 

]כח,    (... תשמרו להקריב לי במועדו)את קרבני לחמי  ]ואביו שמר את הדבר, ברש"י[  פרשת קרבן התמיד הנלמדת מ הציפיה לגאולה  

 משכיל לדוד, תשע"ח   ב[

]להלך מידי יום בתמימות אחר השי"ת, נעשה ונשמע, תנאי לשעבד עצמו לדעת חברו אינו חל,  הלקח מקרבן התמיד    -לא כולם יזכו  

 משנתה של תורה, תשע"ח  ביטול האוטונומיה[

, למעמדות נבחרו רק יראי חטא, הישראלים בין ]כ"ד משמרות של כוהנים, לוים וישראלים, המעמדות מעכבין את הקרבןמעמדות  

במקומן בין בירושלים קוראים בתורה במעשה בראשית, בשחרית וגם במנחה, למרות היותם בתענית, צירוף ארבעה מן החוץ לששה  

הגר"א  ]כח, ב[    ()את קרבני לחמימאנשי מעמד  בכדי לקרוא בתורה בציבור, צירוף בני חו"ל וא"י לקרוא בתורה ביו"ט שני של גלויות[  

 זרע ברך, תשע"ט    גניחובסקי, תשע"ח

 ( להאספקלריא, תשע"ט )עמ'  חשיבותו של קרבן התמיד    -התמיד  בטל
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 מעדני אשר, תשע"ט על תושבי ירושלים או כל ישראל?  -כפרת קרבן התמיד 

 מעדני אשר, תשע"ט כפרת התמיד על עברות פלני חזרת החוטא בתשובה 

 מעדני אשר, תשע"ט ]בית המקדש השלישי, מסכת 'תמיד' לשון יחיד[ של בין הערבים? האם לעתיד לבוא יוקרב קרבן תמיד 

 (פהמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק ]הקרבת קרבן ע"י מנודה[תמידין במדבר 

 ( כטאספקלריא, תשפ"א )עמ' זמן הקרבת התמיד בשבת 

 (פטמקרא העדה, תשפ"א )עמ' קשחיטת תמידין כנגד היום 

 ( צמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק]האם רק התקלקל קרבן התמיד בגלל העדים או גם קרבן המוסף[ קלקלו הלויים בשיר 

בי"ז בתמוז בטל התמיד, האשה אשר תקריבו, שנים ליום עולה תמיד, מצוה אחת או שתי מצוות, אמירת פרשת התמיד  ]קרבן התמיד  

 עומקא דפרשה, תשע"ט במנחה, הקרבה קודם התמיד[  

 ( צגמקרא העדה, תשפ"א )עמ' קאפשר לאחר השבת קרבן מנחה דוחה שבת משום ש

 ( פבמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק ]מצוה אחת או שתי מצוות בכל יום[ קרבן התמיד 

 ( צזמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק  אין מוסיפין קרבן אלא בין תמיד של שחר לתמיד של בין הערביים

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א, תשע"ט קרבן התמיד 

 (רב מקרא העדה, תשפ"א )עמ' האם חזרה 'שיות' למקומה? 

 

 מוסף קרבן   נושא בפרשה:

 

מוסף לאחר  התורה  יוצא[   קריאת  שאינו  להתנות  תדיר,  מוסף,  אחר  קה"ת  לקרוא  צורך  במקום  חודש  ובראש  בשבת  ניתן  ]האם 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ 

 זרע ברך, תש"פ   אספקלריא, תש"פ )עמ' נג(  לדעת רמב"ם ושו"ע  תפילת מוסף לנשים

האם יש תשלומין בעתיד על המוספין שלא הוקרבו,   -]ברית מילה ותפילת מוסף מי תדיר, נעשה ונקריב לפניך  עניני תפילת מוסף   

 עומקא דפרשה, תשע"ו   , תכנת שבת[לפני שחרית מוסף בציבור

]נטילת   אחרי שבת ביקש תשלום עבור החזנות  ,נתבקש להיות ש"ץ למוסף,  חזן מפורסם התפלל בביהכנ"ס לרגל שמחה

שכר על קיום מצוה, דיין שדן, מוהל בעל תקיעה, שכר שבת, שכר שבת במקום מצוה, הוזמן לסעודה ובסופה מבקשו המארח לשלם,  

   שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח   [, הוצאותנהנה, כשהיה מוצא אחר שיבצע בחינם, זה נהנה וזה אינו חסר

 פניני דעת, תשע"ג א, ט[   ]  ריח ניחוח לה'

 (לבאספקלריא, תשע"ח )עמ'   הארות והערות בפרשת קרבנות המוספין

 (צהמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק  קרבנות מוסף אינם מעכבין זה את זה

 (צזמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק  עבר זמנו בטל קרבנו

  ת הנישואין בשמחה עם עם ישראל[ ]שבת ויום טוב, מהות 'תכנת' , נוסח הרמב"ם, מעלת תפילת מוסף כנגד סעודתפילת מוסף בשבת  

 יאיר נזרו, תשפ"א 
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]תדיר ושאינו תדיר במצוות, כשיתבטל לגמרי האינו תדיר, תדיר בדיעבד מול  ?  כיצד ינהג - איחר לתפילת שחרית והציבור במוסף

יצר[ אשר  או  הציצית  ברכת  המזון,  ברכת  או  קר"ש  לכתחילה,  תדיר  תשע"ה    שאינו  גניחובסקי,  תשע"ד     הגר"א  גניחובסקי,       הגר"א 

 עומקא דפרשא, תשע"ג      אשר, תשע"ג מעדני    הגר"א עוזר, תשע"ד

סבר שהוא יין ואמר ברוך    -ויתפלל אח"כ שחרית  רצה להתפלל שחרית וטעה והתפלל מוסף יצא ידי חובת מוסף  א.  ]טעויות בתפילה  

ויבוא בשחרית של ראש חודש  ב. אתה ה' וראה שהוא שכר.   יעלה  יסיים התפלה בשל שחרית ואחר כך    התחיל להתפלל מוסףו  שכח 

נחשב כתפילה בציבור.    -  יתפלל מוסף גדולה   ג. האם  נזכר    התפלל מנחה  ובאמצע תפילתו  והתחיל להתפלל שנית מנחה קטנה,  ושכח 

 בטעות שוב ו  ואחר כך רצה להתפלל מוסף  התפלל שחרית  ד. אם יסיים כנדבה, או עם הוא אחר הפלג יכוין לערבית.  , השכבר התפלל

מוסף.    אמר להתפלל  וחזר  שחרית,  של  היה  נוסח  אם  למנחה  לו  תעלה  השניה  השחרית  חצותהאם  גניחובסקי,      היום[  לאחר  הגר"א 

 תשע"ז 

מדי       ]כח, ב[ )את קרבני לחמי... תשמרו להקריב לי במועדו(  ]קריאת פרשת הקרבנות, בימי בין המצרים[  ותחזינה עינינו בשובך לציון

 שבת, תשע"ו 

זרע ברך,       אשר ליהודה, תשע"ד   ]כח, ב[  )להקריב לי במועדו( ]בקרבן ציבור, בקרבן יחיד, ובקרבן שנמצא[עמידה בזמן הקרבת קרבן 

 תשע"ה 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ו  []כח, ב )את קרבני לחמי... תשמרו להקריב לי במועדו(אמירה ולימוד פרשת הקורבנות 

מחמדי      מחמדי התורה, תשע"ה  ( ]כח, ט[וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים)מדוע לא קוראים בתורה קרבן מוסף של שבת  

 התורה, תשע"ח 

מוסף   בתפילת  וקטנים  נשים  המק להאם  ]חיוב  בבית  המוסף  בקרבן  חלק  היה  מחצית ש,  דנשים  להביא  בחיוב  תלוי  הדבר  האם 

לשיטות שכהן ולוי פטור ממחצית השקל, האם הם , האם יש ענין שלא למנות נער פחות מבן עשרים לשליח ציבור בתפילת מוסף, השקל

ם יש  הא,  שיטות שנשים פטורות מתפילת מוסף, האם מותר להן להתפלל מוסף, להבדל בינם לבין נשיםף, הפטורים גם מתפילת מוס

 תורה והוראה, תש"פ רח[ עדות המזמנהג אשכנז ל מנהגהבדל בין 

 רץ כצבי, תשע"ו חיוב נשים בכריעה בתפילת מוסף  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  זרע ברך, תשע"ה    אורות הגבעה, תשע"ד     אשר ליהודה, תשע"ד  חיוב נשים וקטנים בתפילת מוסף

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח מוסף או מנחה 

ויש רק  ]פרשיות המועדקריאת התורה במועדים בפרשת המוספין   ג' ס"ת  ים, קריאת פרשת המוספין, קריאת התרגום, כשצריך 

 עומקא דפרשה, תשע"ח  שנים, חול המועד ושבת חול המועד[

קטן  פטורות ממחצית השקל, דין    נשים, ומתרומת מחצית השקל]תפילת מוסף במקום קרבנות הציבור שהיו נרכשים    תפילת מוסף

  לא הזכיר בתפילת מוסף את פסוקי הקרבנותהיתה לכלל הציבור,    כפרת קרבנות הציבור,  בתפילת מוסף  כהנים ולויים,  פחות מבן כ' 

ם( ]כח,  וביום השבת שני כבשי) [  "במקומה"תפילת מוסף שהיו מתפללים בזמן בית המקדש, ולא    "כנגד"תפילת מוסף הוא  האם יחזור,  

 עולמות, יג   ט[ 

 מחמדי התורה, תשע"ג )ובראשי חדשיכם( ]כח, יא[  חליצת תפילין בר"ח קודם מוסף 

]תשלומין למוסף, חיוב נשים, זמנה, להקדימה לשחרית כדי להתפלל בציבור, כששכח יעלה ויבוא בשחרית וכבר דיני תפילת מוסף  

 מאור השבת, תשע"ד  ]כח, ט[  ם( וביום השבת שני כבשי) התפלל מוסף, טעימה קודם מוסף[

 זרע ברך, תשע"ה   )שנים ליום עולה תמיד( ]כח, ג[  ]לפני המצוה, או רק בשעת המצוה[מאימתי חל חיוב המצוה  

פניני חשוקי חמד,  ]בשבת, בחג שבו קריאת המוספים מעיקר הדין[    חייב לצאת ליטול תרופה, האם יצא ב'מפטיר' או ב'הפטרה'

 ( דתשע"ח )עמ' י
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בשמו תמיד  קרבן  מזכירים  אין  קרבמדוע  במוסף  שמזכירים  כמו  בשחרית  עשרה  תמידים   ]תפילות     ?מוסףות  ה  כנגד 

   מעדני אשר, תשע"חתקנום[  

 (מאספקלריא, תשע"ט )עמ'   [משולם  שיטת ר'] ?בראש השנה ראש חודשקרבן מוסף יש האם 

מוסף החג שחסרנו, ואת    ]השלמת קרבנות שנצטרך להקריב בבניית ביהמ"ק במהרה בימינו    לחג הסוכות  קרבנות מוסף כמות  

 עשר עטרות, תש"פ  [58,470= 30שנים כפול  1949מוסף יום השבת 'הזה' ואת מוסף ראש החודש 'הזה' נעשה ונקריב, 

 י"ג תירוצים  עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' מז(קשה עלי פרידתכם?  -מדוע רק אחר חג הסוכות נאמר 

 (רד מקרא העדה, תשפ"א )עמ' אין מביאין קרבן תודה בפסח 

 (רזמקרא העדה, תשפ"א )עמ'  שתי הלחם וקורבנות חג השבועות קרבן 

 זרע ברך, תש"פ ו[ כח, כ( ] מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו)  הזכרת מקרא קודש בתפילת יום טוב וחול המועד

מדאורייתא כיצד חכמים , אם הוא  או מדרבנן  עבודה בחול המועד, האם האיסור הוא מדאורייתא]  מה הוא מחייב?  -חול המועד  

האם מותר להדליק את , של מלאכה האסורה בחול המועד הגדרה,  מהתורהוהתירו דברים שונים, והרי אין בכוחם להתיר איסור    הקלו

האם מותר  ,  לעבודה, ומי חייב לקחת חופש בחול המועד  למי מותר לצאת,  אם מותר לשלוח הודעה בחול המועד, ההמועד   האור בחול

האם מותר לבשל  ,  חר בחול המועדמס,  מצ'ק לחזור  לעבוד כדי למנוע,  עשיית מלאכה למנוע הפסד,  נוספות בחול המועד  לקחת שעות

לשבת המועד  חג  בחול  לצורך,  אסרו  מהתורה  שהוא  לשיטות  המועד  בחול  לבשל  מותר  חלק   האם  אינו  שמהתורה  שני  טוב  ליום 

האם מותר לדוג לשם  ,  מחו"ל  אורחלשרוצה לבשל בחול המועד את סעודות החג של יום טוב שני    מה הדין בן ארץ ישראל,  מהמועד

 תורה והוראה, תשפ"א [ מועדהנאה בחול ה

 תורה והוראה, תשפ"א  ]חול המועד[ המבזה את המועדות

 מלאכת מחשבת, תשפ"אשמחת שמיני עצרת בשמיני של חג 

 ( ריזמקרא העדה, תשפ"א )עמ'  ]תושבות, ארץ ישראל[האם מים של ניסוך המים ושני הלחם אינם באים אלא משל הארץ? 

 

 ראש חודש   נושא בפרשה:

 

אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ'   שליט"א רבי מרדכי דוד נויגרשל -היום בו נמסר מפתח הנהגת הרוממות לחכמים  -ראש חודש 

 קכז(

 ודורשין, תשפ"א   שואליןלא לזלזל במעלת ראש חודש 

בר"ח בכניסתו ובצאתו מספק    ]אמירת יום כיפור קטן, לא לקבוע סעודה בין שקיעה לצאה"כ  זצ"למהגר"ח קניבסקי    עניני ראש חודש

ש חודש, אינו מקפיד על פת שחרית בכל יום בדווקא אך בר"ח יעלה ויבוא, כוונת השמות כנדפס בסידור, הפרשת מעשרות מרווחיו בכל רא

מוסיף עוגה ויין, בשבת ר"ח אוכל בשר בהמה, תספורת בר"ח צוואת ריה"ח, חיוב אינו מתפלל כלל לפני העמוד בר"ח, גם המתפלל עבור 

 דברי שי"ח, תשע"ח  פלוני, אמירת הלל הר"ח לאבל[ 

  -]תפילת יום כיפור קטן, מחצות היום, הערות בסדר תפילת יום כיפור קטן, לא להתפלל במנין מצומצם בראש חודש    עניני ראש חודש

לבנה, סמיכה תפילה בציבור, לכפרת פשע בחודש העיבור, שתיה בליל ראש חודש, שבת ראש חודש, התחיל יעלה ויבוא קודם רצה, קידוש  

 כאיל תערוג, תשע"ח בקידוש לבנה, קידוש לבנה בעיר אחרת, קידוש לבנה בקטן שיגדיל[  
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 נחלתנו, תשע"ט מדוע במוסף ראש חודש מזכירים הקמת מזבח חדש?  

 פרי עמלנו, תשפ"בבית המקדש נשמח כולנו?  ובעבודת  –מדוע נזכר במוסף ראש חודש 

 מעדני אשר, תשע"בא, ה[  ])על המזבח סביב( ]מזבח חדש בציון תכין[  תפילה לבנית המזבח במוסף ר"ח ולא בשבת ורגל 

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

ויתפלל?   יחזור  תמוז, האם  חודש  בראש  ויבוא  יעלה  עברו  הסתפק אם אמר  לא  מחד  השנה,  חודשי  משאר  תמוז  בחודש  ]השונה 

שלושים יום שלא הזכירו בהן יעלה ויבוא, אך מראש חודש סיון עד ראש חודש תמוז יש תשעים תפילות, בצירוף ארבעת השבתות ובהן 

 האיחוד בחידוד, תש"פ תפילת מוסף ועוד שני ימי חג השבועות בחוץ לארץ[ 

]סעודה שלישית בבין השמשות של שבת, תוספת שבת במוצאי  אכל סעודה בבין השמשות של ראש חודש האם יזכיר יעלה ויבוא?

שבת עד מתי, המאריך בסעודה שלישית האם יוצא בה ידי חובת מלוה מלכה, בין השמשות של ראש חודש שחל בשבת[]הרב אשר עקיבא 

 י הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"אפנינ אולמן שליט"א[

]מעלת ריבוי סעודה בראש חודש, אין עושים מצוות חבילות חבילות, סיום בשבת האם ניתן לעשות מסיבת סיום מסכת בראש חודש  

האיחוד בחידוד,   יום מסכת, סעודה קודם הסיום או אחריו, סעודת פדיון הבן[וביום טוב, מקור לסעודה לכבוד סיום מסכת, צורת סעודת ס

 תשפ"א

רהור תשובה של עדים לפני כתיבת חודשים לעמך נתת, מתנת ראש חודש, בעל תשובה תוך דקה, ה  ]ראשי  אור ההתחדשות בראש חודש

לימוד במרום, משמעות הירח הנחסר על הארץ, אור לילי ממרום, הלקח מהלהאיר    –גט, אנשי הלבנה, קידוש לבנה, עמוסי בטן, מטרתם  

עולם החושך, דתות מעולם שם כבוד מלכותו, בשביל ישראל שנקראו ראשית,  אומות, לפאר ליוצרם על  קידם של ישראל בומתמלא, תפ

   תורת אביגדןר, תשפ"ב-זצ"להרב אביגדור מילר  [ב ויהי בוקר, ויהי ערר את החשיכההחושך הגדול, לשבו ,הדמיון, גיבורי התרבות השגויים

 תשפ"א התמיד   זרע ברך, תשע"ו [כמועד או רגל]שמחה בראש חודש 

הוצאות ראש חודש, מלאכה בראש חודש כיום, שמחה בראש חודש, סעודת ראש חודש, נרות בראש חודש, מסירת התורה  ] ראש חודש

 , תשפ"א מסביב לשולחןככתבה או בעל פה, יום א' דראש חודש, מעמדו של ראש חודש, מלבוש ראש חודש[ 

]תהילים בלילה, תלמוד תורה, כהן גדול בליל יום שבת    יאהאם לדעת האר"י יש להימנע מקריאת מקרא בליל ראש חודש ובמוצ

 עמיקתא, תשפ"א  שמעתאהכיפורים[

 מעדני אשר, תשע"ח עונשם של אנשי קורח מחדש בכל ראש חודש 

השמש  זעקת  ,  בראש חודש  -]חטא העגל סתירה ל'מועד' של ראש חודש, עונש עת קורח  תיקון חטא קורח וחטא העגל    -  ראש חודש

 וידבר משה, תש"פ [, ראש חודש מסור לחכמי ישראל, מקדש ישראל והזמנים, מסירת תורה שבעל פהוהירח להגנתו של משה רבינו

 בינת ההלכה, תשפ"א  ]ותפילין של רבינו תם[חליצת תפילין בכל יום ובראש חודש 

)ושעיר עיזים אחד לחטאת    הלבנה[]להתחדש כמותה, הביאו כפרה עלי שמיעטתי את  ראש חודש כשכר לנשים על שלא עבדו לעגל  

 (לאאספקלריא, תשע"ט )עמ'    מלאכת מחשבת, תשע"טלה'( ]כח, טו[ 

]אמירת הלל בראש חודש הופכת אותו כעין יום טוב, המועד בראש חודש לידה מחדש, ראש חודש אב ותשעה באב    -קרא עלי מועד  

המיוחד בך, החמה והלבנה המשפיע הגדול והמקבל הגדול, לכתר תורה זוכים    וגלי את האור   -הלבנה טוענת לכתר, לכי מעטי את עצמך  

ניתן להגיע להישגים   וגדר מזה, דרכו  כל רודפיה השיגוה, משה כותב בדמע, מצב של בכי   -רק מלימוד בלילה, בבין המצרים גדר מזה 

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

 עשר עטרות, תשע"ט   מן הבאר, תשפ"ב ]ולכפרת פשע, למנהג אשכנז ולמנהג ספרד[חודש בשנת העיבור   נוסח תפילת מוסף בראש

תשפ"ב?   בשנת  מצוה  בר  נעשה  מתי  תשס"ט  אדר  חודש  בראש  ש ]נולד  י"ג  בן  גדול  להיות  שעומד  מי  אדר  נים  אין  א'  בחודש 

השנה בחודש אדר ב' כמבואר ברמ"א. לכך יש בר מצוה  תשס"ט יהיה  אדר ב. הנולד בשוטהפתשס"ט היתההואיל ושנת לידתו    -תשפ"ב  
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אזי בר המצוה שלו בא' אדר א', שכן הוא נולד בל' שבט, שהוא א' דראש חודש אדר    -חריג: אם הילד נולד בא' דראש חודש אדר בתשס"ט

' לחודש: א[ בל' שבט בשנה פשוטה ובר המצוה שלו בשנה מעוברת. ב[ נולד בל' אדר א' ובר המצוה שלו בשנה א'. דינו של כל הנולד בל

האם בר המצוה בל'   -האם בר המצוה בל' שבט או בא' ניסן. ג[ נולד בא' כסלו כשחשון היה חסר ובשנת בר המצוה חשון מלא    -פשוטה  

אה אין ל' חשון מתי היארצייט. שאלה עקרונית לאן שייך יום הל' לחודש לעבר או לעתיד,  חשון או בא' כסלו. ד[ נפטר בל' חשון ובשנה הב

עולה   יום השלושים  י"ג מחזורי שנים, האם  ימי ראש החודש, האם לבר מצוה צריך להגיע לתאריך הלידה או רק להשלים  מעמד שני 

מצוה ק בר  והשני  שנולדו  בשנים  חידת האגור  יומא אריכתא,  ולכאן.  שנה לכאן  עדות ששים  שנים בקרקע,  חזקת שלוש  לראשון,  ודם 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב שליט"א[  אברהם זנגררב ]ה [לאחור

]גדרי כפרת ראש חודש, קדיש תתקבל בתפילת יום כיפור קטן, פיוט 'בת עמי לא תחשה', תפילת יום כיפור קטן    -ערב ראש חודש  

בזמן   קטן,  כיפור  יום  סליחות  נוסח  קטן,  כיפור  יום  בתפילת  והארות  עיונים  מנחה,  לפני  סליחות  קטן,  כיפור  ביום  וסליחות  תעניות 

 דפרשה, תש"פ  עומקאהסדרים, וידוי[ 

 (צבמנורה בדרום )כב(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[ יאיר מינקוסהרב ]]האם דינו כתחנון, ערב ראש חודש אייר[  ןתפילת יו"כ קט

]בבין השמשות של ליל ראש חודש ובבין השמשות אכילת פת בין השמשות של ראש חודש האם יאמר יעלה ויבוא בברכת המזון?  

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' קל(  של סופו, חזקה דמעיקרא, האם יש חזקה דמעיקרא על בין השמשות, ספק ברכות[

 

 ראש חודש ביום שישי 

 

יד"ח[ת  זכר בליל שבונ  חה דר"חנשכח יעלה ויבא במ תפלל  הת,  שב  שכח מוריד הגשם בתשלומין בלילע,  שב  תשלומין במעין  לצאת 

ו  מנחה תשלומין  בר"ח ומוסף,  ויבוא  זכר ששכחנשל שחרית,  חבורות  שליט"א[    זנגרהרב אברהם  ]  [ןבתשלומי  יעלה  מראשי  פניני הלכה 

 בישיבת מיר, תשפ"ב 

שב ה בערב  חודש  ראש  סעודת  לקבוע  מותר  טוב[ת?אם  יום  סעודת  מצוה,  הלפרט]ה]סעודת  חיים  מראשי  שליט"א[  רב  הלכה  פניני 

 חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב 

בו ראש חודש ביום שישי שחל  חודזבד הבת  היא סעודת מצוה, האם סעודת ראש  זבד הבת  בערב שבת, אם  היא   ש]קביעת סעודה 

 ( סאירחון האוצר )לה(, תשפ )עמ'  [תורה בסעודה להפכה לסעודת מצוהסעודת מצוה, דברי 

ו יום  ויבוא במנחה זכר ששכח יענהתפלל מעריב בע"ש מבעוד  פניני הלכה מראשי  ]הרב אליסף פרלמן שליט"א[  ]נדבה בשבת[  לה 

 חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב 
 

 ראש חודש שחל בשבת

 

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א ]אתה יצרת, תספורת לכבוד שבת[ דיני ראש חודש שחל בשבת  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קעז( זמן סעודת ראש חודש שחל בשבת

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב ]קדשנו במצוותיך, נוסח התפילה, מאכלים מיוחדים[ ש קדושת שבת וראש חוד

 מבית לוי, תש"פ      אספקלריא, תש"פ )עמ' יב, לז, לח(]תספורת לכבוד שבת ר"ח אייר[ ראש חודש שחל בשבת 

 ח' תירוצים   דרישה וחקירה, תשפ"א כיצד גלחו את הלויים בראש חודש ניסן הראשון שחל בשבת?
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 תדיר ואינו תדיר  נושא בפרשה:

 

שלא   ]האם מעלת תדיר דוחה מעלת תפילה בציבור, לכוין  ונה לצאת יד"חוכ  -להקדים ק"ש    בעי  -קידוש בתפילה בליל שבת  

 (   חאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כ - שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א  לצאת ידי קידוש בתפילה, סמיכת גאולה לתפילה[

 תשפ"א   מים זכים, תשע"ט תפילת שחרית קודם למוסף[  תדיר ושאינו תדיר, ]ברכות השחר או שחרית למאחר לתפילה 

 שלמים מציון, תשע"ו    עולת התמיד ונסכה( ]כח, י[)עולת שבת בשבתו על   ]תדיר, מקודש[דיני קדימה בברכות 

 תשע"ט     הגר"א עוזר, תשע"ז]תפילת מוסף קודם לשחרית במאחר לתפילה בציבור[  תדיר ושאינו תדיר מקרבן התמיד 

]כשיתבטל לגמרי האינו תדיר, תדיר בדיעבד מול שאינו תדיר לכתחילה, איחר לתפילת שחרית והציבור תדיר ושאינו תדיר במצוות   

   )מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את...( ]כח, כג[  כיצד ינהג, קר"ש או ברכת המזון, ברכת הציצית או אשר יצר[  -  במוסף

 עומקא דפרשא, תשע"ג    מעדני אשר, תשע"ג   הגר"א עוזר, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

חודש שחל  תדיר בהפטרות   פורענות, האם ראש חודש תדיר, ראש  'השמים כסאי' או הפטרת  ]ראש חודש אב שחל בשבת, הפטרת 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ שיר של יום או 'לדוד ה'[ת, בשבת לא תדיר, הסיבה ראש חודש היא תדירה, כמה נוסחים וסיבה אח

קידוש לבנה מועט בכמות אך מפוזר יותר   -]גדר 'תדיר' לפי הכמות או לפי הפיזור בשנה  קודם?   לבנה, מה קידוש או העומר ספירת

שעירי ראשי חודשים מול שעירי רגלים, ספירת העומר או ברכת המזון דשבת, ספירת העומר או קידוש  התפשטות במשך השנה,  בשנה,  

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ   ד"עגניחובסקי, תש א"הגר [ 'דשבת, ותן טל ומטר או 'עננו', שיר של יום או 'לדוד ה'

]תדיר מול מצוי, אשר יצר הוא מדרבנן וברכת המזון מדאורייתא, דעת רע"א דיתכן דדאורייתא  ברכת אשר יצר או ברכת המזון?  

ומקודש, דעת דברי מלכיאל רדאין לדאוקודם לתדיר מדרבנן, דעת שאגת אריה   דין קדימה בתדיר, דעת הצל"ח דתלוי בתדיר  ייתא 

דדאורייתא קודם רק בשווים, בברכת המזון נתחייב קודם, קריאת שמע לפני תפילה בורא פרי הגפן לפני קידוש, בקידוש מברכין לפניו 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ   ובברכת המזון לאחריו[

ארבע, שנים תדיר ושנים מקודש, ויכול לעשות רק שנים, האם יעשה שנים משני הסוגים, דהיינו חד תדיר    בפניו  יש]מול מקודש    תדיר

 , תשע"ז הגר"א גניחובסקי [וחד מקודש, או דילמא יעשה שנים מאותו הסוג, כגון שנים תדיר או שנים מקודש

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ ]או ספק איזה מהם תדיר[ 'ספק חיוב' תדיר מול 'ודאי חיוב' שאינו תדיר 

לסוף הזמן של שיעור עיכול, ובאותה שעה אכל לחם ועדיין לא בירך ברכת המזון והגיע ] סוף זמן ברכת המזון וסוף זמן קריאת שמע

, מעלת מצוות עשה השווה בכול, מחלוקת רע"א קדיםיהוה גם סוף זמן קריאת שמע, ואינו יכול להספיק אלא אחד מהם, איזה מהן  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  איגר והבאר יצחק[

]שבת יו"ט ראשון של פסח, טעה במנחה ואמר משיב הרוח ומוריד הגשם וחייב לחזור ולהתפלל, אם תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם  

, מנחה אפשר בתשלומין, מנחה כאן  ם יאכל סעודה שלישית לא יספיק להתפלליתפלל שנית לא יספיק לאכול בביתו סעודה שלישית וא

פירור עוסעודה שלישית בביתו, להתפלל מנחה תוך כדי הליכה, קריאת התורה למנחה או סעודה שלישית, להתחיל בס ודה שלישית 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  [קטן ולהמשיך אחר השקיעה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח וברכת המצוות מה קודם?  תדיר -ברכת אשר יצר או ברכת ציצית מה יקדים  

]ספירת העומר אחר תפילת ערבית, מדין תדיר, והלא קר"ש ותפילת ערבית מעיקר הדין דינם בכל הלילה, וספירת תדיר מול תמימות  

 )עמ' קמב ואילך( ה, תשע"ז עיון הפרש  תירוצים[ 70]קונטרס ובו העומר יש ענין להקדימה משום 'תמימות'[ 

 ג "גניחובסקי, תשע א"הגרקודם[   ערבית יתפלל עם, או ברוב העומר ספירת עמם יספור ערבית, האם בסוף ]הגיעתדיר מול ברוב עם 
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יצום?   מתי  כיפור,  יום  או  גדליה  צום  לצום  רפואית  מבחינה  המסוגל  מדאורייתא[  אדם  חיוב  או  קודם,  שבא  מלאכת  ]חיוב 

 מחשבת, תשע"ח 

 א"הגר    ילך?[ רחוקה, להיכן בעיר שנפטרו קרובים ושני קרובה בעיר שנפטר קרוב לכהן ]כשיש  'עבירין על המצוותמאין  'מול    'תדיר'

 ה "גניחובסקי, תשע

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

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

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

המג"א  יטת  סברת הפוסקים דדין לכתחילה הוא אולם בדיעבד אם עשה שאינו תדיר יצא, יישוב ש ]  מקור דין 'תדיר ושאינו תדיר'

 מחמדי התורה, תשע"ח   פילות[חידוש השאגת אריה לחלק בין הת .יתפללמי שיש לו זמן או למוסף או למנחה מה . והצל"ח

קודם   קודם ]תדיר  תדיר  תדיר"  ו"שאינו  התורה,  "תדיר"  מצוות  ובשאר  הקרבנות  בהלכות  חברו"  את  קודם  מחברו  התדיר    ."כל 

 . לכתחילה או גם בדיעבד  .תפילת מנחה לתפילת מוסף מדין "תדיר קודם" • הדין ביום הכיפורים שמאריכים בתפילת שחריתהקדמת  

כאשר טעה והתחיל לקרוא את הקריאה של חנוכה ]אינו תדיר[ במקום את הקריאה של ראש    -בקריאת התורה של ראש חודש טבת  

ויבוא" בבר .חודש ]תדיר[ ]אינו תדיר[ קודם    -כת המזון  בהזכרת "רצה" ו"יעלה  ויבוא"  מה הדין כאשר הקדים ואמר בטעות "יעלה 

.  בקיום המצוה או בנוסח הברכה  .בהשלמת תפילה שעבר זמנה, כשהקדים את תפילת התשלומין לתפילה שזמנה עתה   ."רצה" ]תדיר[

ברכת לישב בסוכה או ברכת הזמן ]שהחיינו[    .ה"תדיר" נקבע לפי תדירות קיום המצוה, או תדירות נוסח הברכה הנאמר על קיום המצו

ברכת הזמן תדירה יותר כי נוסח הברכה תדיר יותר ]על פירות ואירועים שונים[, או ברכת לישב בסוכה תדירה, כי מברכים   -בסוכות  

פעמים בשנה ו"  על המועדים שמברכים  זמן  ברכת  לעומת  בשנה,  פעמים  ז"  ברכת האילנות     .אותה  או  החמה  ברכת החמה    -ברכת 

קודמת כי נוסח הברכה ]עושה מעשה בראשית[ תדיר, או ברכת האילנות, הנאמרת פעם בשנה תדירה יותר מברכת החמה הנאמרת פעם 

שנה בזמנים  -"תדיר"    .בכ"ח  או  המצוה[  ]שנעשית  הפעמים  קודמת   .  במספר  אלול  חודש  בראש  אורי"  ה"  "לדוד  מזמור  אמירת 

ברכת ה.  מר יותר פעמים בשנה, או אמירת "ברכי נפשי" קודמת כי נאמרת ביותר זמנים במשך מעגל השנל"ברכי נפשי", כי המזמור נא

יותר פעמים בשנה, או ברכת הלבנה יותר זמנים במעגל  ספירת העומר קודמת לברכת הלבנה כי היא נאמרת  קודמת משום שנאמרת 

כאשר ל"תדיר" יש "תשלומין",  .  "תדיר" דוחה את ש"אינו תדירהאם ".  מי קודם  -"תדיר" דרבנן ו"אינו תדיר" דאורייתא     .השנה

"תדיר   . י"האם מצות ציצית היא בגדר "תדיר" או "מצו.  "ה"תדיר" וה"מצוי   ."התדיר" נדחה  -ואילו ל"שאינו תדיר" אין "תשלומין"  

 עולמות, תקד  [ קודם" בהנחת התפילין וקריאת תורה

מוסף לאחר  התורה  יוצא[   קריאת  שאינו  להתנות  תדיר,  מוסף,  אחר  קה"ת  לקרוא  צורך  במקום  חודש  ובראש  בשבת  ניתן  ]האם 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ 

 

 חלוקת הארץ בגורל   נושא בפרשה:

 

 במשנת הפרשה, תשע"ה    )לאלה תחלק הארץ בנחלה( ]כו, נב[מדוע התרעם זבולון על נחלתו בארץ? 

גורל   ,ישראל  נחלה בארץ]עניני חלוקת הארץ    ע"י  )לאלה תחלק  [   ואשה בחלוקה  גר,  שורש החלוקה  ,חלק כל אחד בארץ  , חלוקה 

 עומקא דפרשא, תשע"ה    הארץ בנחלה( ]כו, נב[

, איסור הסבת נחלה, יהושע וכלב  מהגורלוחרג  זון כלכלי, מי שהות אי]אופן חלוקת הארץ, גורל, אורים ותומים, טבלאחלוקת הארץ  

אי מצרים נתחלקה כממון  ליוצת מצרים מזמן אברהם 'מוחזקת' בידיו כדין ממון השבט, אך  יאחלוקת הארץ ליוצאי מצרים, קודם יצ

טים, ספק ארץ ישראל, הכל מעלין  ות, חלוקת בית המקדש לשבושבנחלת השבט, תם  פרטי, מקום שיפוט בית דין של שבט האם בתחו

חשעתיקה  ה  –לירושלים   החדשה,  בארץ,  או  חלק  קיבל  מי  הגורלות,  ומורשת,  יבות  ירושה  הארץ',  לי  'כי  מול  הארץ  חלוקת  מצוות 
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גורלות האסורים,  ישי,  אחים שחלקו בגורל ובא אח של, כוח הגורל, גורל מפי שמים,  לעתיד לבואעיזבון רוחני, חלוקה   גורל בטעות, 

 מסביב לשולחן, תשפ"ב  [זכות אמירת קדישתמים תהיה, הטלת גורל על 

 ( פזאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ? חלוקת הארץ לחלקים שווים או שונים

 מחמדי התורה, תשע"ח  קניית הארץ בגורל ואורים ותומים או בירושה וישיבה

 תורת הביטחון, תשפ"א    ובטחון בפרנסה בידי שמים -ל  חלוקת הארץ בגור

]ירושה בארץ, קנין, גיל, יום קובע, האם רק למי שהיה בן עשרים בפסח מצרים, כל מי שנגזר  חלוקת הארץ בנחלה ליוצאי מצרים  

   עליו למות במדבר נחשב כיוצא מצרים, היה בן עשרים ביציאת מצרים ונפטר בשנה הראשונה, האם נחשב כיוצא מצרים לענין נחלה[ 

   פניני אור החיים, תש"פ

]קנין, הפקר בית  , גם לסובר ש'דעת אחרת מקנה' לא מהני מדאורייתא?   האם כשבי"ד מקנים לקטן הוא קונה מדאורייתא

אחר,  דין הפקר מוציא רק מהראשון או גם מעביר לשני, האם בי"ד מקנה מוגדר כ'דעת אחרת' או שבי"ד אינו צד לקנינים ופועל מכוח  

הקנה לולב לקטן בסוכות, בי"ד עשו שתי פעולות כדי שקטן יוכל לקיים 'לכם' ולצאת בלולבו בסוכות, חצי עבד וחצי בן חורין שהופקר 

וחייב במצוות ראיה האם צריך גט שחרור, אחר הרגל כיצד חוזר העבד לרשות אדונו, האם ביד בי"ד להפוך עבד משוחרר שוב   ע"י בי"ד

, ביטול גט שלא בפני השליח ואפקעינהו לקידושיו מכוח 'כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש', כיצד מפקירים את כסף  לעבד, קנין לזמן

 עשר עטרות, תש"פ   הקידושין כאשר כבר לא נמצא בעולם, תחולה רטרואקטיבית[

 נועם אליעזר, תשע"ח  גורל ואורים ותומיםב םי"ב שבטים בי"ב פתקיל  הארץ חלוקת

בהלכה    רק  גורל  כרעתה ,קנין   מעשה  נחשב  עצמו   הגורל,  ממונות  בדינימכריע    גורל,  גורל  פי  על  נעשתה  ישראל  ארץ  חלוקת]גורל 

גורל    על  הסתמכות,  בטעות  גורל  בדיני,  תנפשו   בדיני  גורל,  וממכר  מקח  בענייני  ,"םועכו   ישראל  בין   שותפותב,  ן מטלטליבגם    או  בקרקע

 לתרום   יזכה  מי  שנחלקו  בנים  בין  בגורל  הכרעה  -  יועצות   כליות,  גורל  על ידי  להכריע  מותר  מתי,  אלקיך'  ה  עם  תהיה  תמים,  מצוותב

]כו, נב[[   לאביהם  כליה מנחת אשר,       מחמדי התורה, תשע"ח      תורה והוראה, תשע"ה    עולמות, קסב    )לאלה תחלק הארץ בנחלה( 

 מלאכת מחשבת, תש"פ    תשע"ט

 משא ומתן ]ג[, תשע"ט     משא ומתן ]ב[, תשע"ט   משא ומתן ]א[, תשע"ט קנין גורל  

'דיבור'   ללא  היו  אך  כ'דיבור'  המוגדרות  ספר פעולות  ודיבורה,  פיה  את  האדמה  פתיחת  הבאר,  שירת  האתון,  פי  פתיחת  ]גורל, 

הזכרונות של המלך אחשורוש, מטה משה, הגדר שהגבילה את הר סיני, עגל הזהב, שופר במתן תורה, שיתין בבית המקדש בזמן דוד,  

הים[   גלי  מהפלישתים,  הברית  ארון  את  שהחזירו  הפרות  בתיבה,  נח  עם  העורב  בשבת,  קטיפתה  המונעת  השבת,  תאנה  לשולחן  נר 

   תשפ"א

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 תשע"ט ביאורי פרשיות התורה    

   זכרו תורת משה, תשפ"א  פרשת פנחס -שיחת הגר"מ הלוי טורק זצ"ל לתלמידים  

 בית היין, תשפ"א אוצרות ויהלומים לתורה ויראת שמים 

 א ישיבישער חומש תשפ"א   ליט"אמאוצרותיו של הרב חיים ברוך נבנצאל ש 

 הרב קולודצקי שליט"א, תשפ"א וארטים לפרשת פנחס 

 פלאי התורה, תשפ"א פלאי התורה לפרשת פנחס  
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 תשפ"א    אוצר החידות והידיעות, תש"פ חידות וידיעות פרשת פנחס  

]האם צריך לשלם לכהנים את מה שאכל, ממון הדיוט או ממון גבוה, אין חיוב כפל וחומש על מעשר   עבודת כהן גדול שנמצא חלל

גבוה, המזיק מעשר שני של חבירו האם חייב לשלם[   יא[שני דהוא ממון  ]כה,  בריתי שלום(  לו את  נותן      נועם אליעזר, תשע"ח    )הנני 

 (סה מקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק

 (ומקרא העדה, תשפ"א )עמ' קמ   א[)הנני נותן לו את בריתי שלום( ]כה, י עבודת כהן שנמצא חלל 

 צבא הלוי, תשפ"א  לוי שנמצא חלל

קיימים שהם  ולויים  לכהנים  הקב"ה  הלכה[  הבטחת  ממשה  נתעלמה  התורה,  יא[  ]החזרת  ]כה,  שלום(  בריתי  את  לו  נותן      )הנני 

 (סב מקרא העדה, תשפ"א )עמ' ק

נני נותן לו את בריתי שלום( ]כה,  )ה  ]שפתותיו דובבות, כתיבה בספר בשם אומרו, לצטט את המקור הראשון[האומר דבר בשם אומרו  

 תשע"ח   פניני אי"ש, תשע"ז יא[

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ז( שכבר נפטר, באיזה יבחר?יכול לומר דבר תורה בשם רב חי, או בשם רב 

קשירת ציצית וכדומה, הוא   ג,ה, כגון אפיית מצה או קניית אתרוהאם הטורח בעצמו בקיום מצו  - מצוה בו יותר מבשלוחו

)פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב    [משה הרג את זמרי על ידי שליחו פנחס]   ?מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין

 תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ג   את חמתי( ]כה, יא[

לו ולזרעו אחריו    ]דיני עבודה, מעמד אברך כפועל[  ?האם ניתן לפטר אברך כולל השומר על לימודי וסדרי הכולל כראוי )והיתה 

 נוה ההיכל, תשע"ד   ברית כהונת עולם(  ]כה, יג[  

)צרור את המדינים והיכיתם אותם(   ההרחקה ממדין על דבר שלא קדמו בלחם ובמים, או בשל החטאת ישראל בזנות בבעל פעור

   האיחוד בחידוד, תשע"ב  ]כה, יז[

בגבורה מביאה   שכרו של פנחס בברית שלום דווקא לזנות, הקצנה  ולא ללכת לקיצון, הקצנה בחסד מביאה  ]דרך המלך במידות 

 עשר עטרות, תשפ"אלם קיצוני בחסד[ לרציחה, לפנחס היה כח המיזוג להכניס את מידת הדין כשהעו

 יגרשל שליט"א, תשפ"ב הרב מרדכי דוד נו  פנחס נדב ואביהו וברית שלום

 משנת מהר"ל, תשפ"א   מהותם של ישראל קדושים ומתנגדים בעצם לדבקים בזנות

למיד דברי  ת]דברי הרב ודברי ה   ההרחקה ממדין על דבר שלא קדמו בלחם ובמים, או בשל החטאת ישראל בזנות בבעל פעור

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   )צרור את המדינים והיכיתם אותם( ]כה, יז[ מי שומעין[

]גדול המחטיאו יותר מההורגו, האם חל גם על בני נח, מחטיא את הרבים, זכות תלמוד תורה, האם להתפלל על  המחטיא את חברו  

במידות רעות, תלמיד שלא היגע להוראה ומורה, חינוך קלוקל, מחטיא את  מחטיא הרבים, מחטיא רבים בעבודה זרה, הכשלת חברו  

באיסור[ חברו  להכשיל  האיסור  חומר  רבנים,  מאה  היתר  מחטא,  חברו  המציל  היחיד,  את  ומחטיא  לש   הרבים  קובץ    -  לחן ומסביב 

 ת, תש"פ )עמ' כז( גיליונו 

 נחל אליהו, תש"פ  ]כמו 'זכור' את אשר אשר עשה לך עמלק, 'שמור' את יום השבת[צרור את המדינים  -משנאיך ה' אשנא  

   )צרור את המדינים והיכיתם אותם( ]כה, יז[ ]רדיפה גופנית ורדיפה רוחנית, רדיפה מתמשכת, בא במחתרת[  הבא להורגך השכם והורגו  

 מלאכת מחשבת, תשע"ט 

  ביאור,  רשות    או  מצוהקיים    שהרג  פנחס  אם, האסור  איך יתכן שמותר לאשה להרוג את ולדה ולרופא  ]  הבא להורגך השכם והורגו  

 ( להאספקלריא, תשפ"א )עמ'    [ חברך לחיי קודמין חייך דין, להורגו השכם להורגך הבא דין

 מלאכת מחשבת, תשע"ט    )צרור את המדינים והיכיתם אותם( ]כה, יז[ין  דשתי הנקמות שבמלחמת ישראל נגד מ
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שלמים מציון,      , א[ כו]   (שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבותם)  ?האם יש איסור למנות אנשים בכתב

 תשע"ה 

לחוש לעין הרע, למנות ע"י אמירת  , שאין בה  מברכתו של החזו"א  ]בבני ברקהאם יש איסור למנות אנשים לצורך מנין לתפילה?  

פסוק, האם שאול לא יכל לברך את העם שלא יוזקו מעין הרע, רפואה סגולית במקום פיקוח נפש, האם בבני ברק מותר להעלות לתורה 

ת לבני תושבי העיר או שטח העיר, האם מותר לנסוע בשבאב ובן או שני אחים בלא לחוש לעין הרע, בני ברק מוגנת גם כיום מטילים,  

 מים זכים, תש"פ  , א[כו] (שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבותם) ברק במקרה של סכנה בעיר אחרת[

ספנים[ -זמרי, הזבולוני-בלהה, השמעוני -י"ה לשמם, הראובני]מדוע רק על שלושה שבטים הוסיפו    אותיות י"ה על משפחות ישראל

 כלי יקר, תשע"ט )חנוך משפחת החנוכי( ]כו, ה[ 

 נועם אליעזר, תש"פ  [ב,  כו ]  ()לשלה משפחת השלני צער ישראל בצערו של המשיח

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ג(  )ובני פלוא אליאב( ]כו, ח[ואפילו בהסתרה 

 היא שיחתי, תשע"ט   ואבירם...אשר הצו על משה ועל אהרן( ]כו, ט[)הוא דתן  ]ובחרת בחיים[ לדמותם של דתן ואבירם

)ובני קרח     ?נתבצר להם מקום "בגיהנם" ולא נשארו חיים או שהיו נכנסים לגן עדן  מדוע  ,הרהרו תשובה בליבםשבני קרח  

 תשפ"א    אשכול יוסף, תשע"ג   כו, יא[לא מתו(  ]

 ( סהאספקלריא, תשע"ט )עמ'    )ובני קרח לא מתו( ]כו, יא[ המידות הרעות נשארות גם לעוה"ב - כוחה של תשובה

 היא שיחתי, תשע"ט   )ובני קרח לא מתו(  ]כו, יא[תשובה ממעמקי האדמה 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד ]כו, יא[ )ובני קרח לא מתו( ?מדוע הוזכר מעשה קרח ביחוס שבט ראובן, ולא אצל שבטו שבט לוי

 אור החיים, תשע"ז פניני  [ )ששה ושבעים אלף וחמש מאות, באור החיים( ]כו, כבאורכה הקצר ביותר של גלות אדום  

]חוטרא לידה, ומרה לקבורה, לקיום מצוות פריה ורביה,  האם יכול הבעל לומר שיאמצו    אשה התובעת גט כי היא רוצה ילדים

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' י(  )ושם בת אשר שרח, ברמב"ן( ]כו, מו[ ילדים, הזכות להורות ואמהות[

)ושם    ]האם קיים פריה ורביה, האם כותב 'בני' בשטר, הלכות שנאמר בהן 'כאילו'[המגדל בן חברו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו  

 מפיק מרגליות, תש"פ   בת אשר שרח, ברמב"ן( ]כו, מו[

 בשבתו, תשע"ז מדי שבת   )ליצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השלמי( ]כו, מח[בדרך שאדם רוצה בה מוליכין אותו 

)ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים(    ]סדר הזכרת השמות לפי הגיל או לפי החשיבות[  מדוע הקדים הזכרת אהרן למשה?

 ( לדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    [ט]כו, מ

נטילת זכיה של שטר הגרלה  ]?  מוצא כרטיס הגרלה שאין בו סימן, שהוא של מוצאו, האם מותר לקחת לעצמו את הזכיהה

המנהג[שנמצא מכח  זכיה  ויורשים,  שותפים  בין  הגרלות,  סוגי  בין  הבדל  נה[  ,  ]כו,  הארץ(  את  יחלק  בגורל  תשע"ה    )אך  ההיכל,      נוה 

 תשפ"א

נוה      )אך בגורל יחלק את הארץ( ]כו, נה[   ]גורל בין שני מתחרים על חפץ, הגרלה לשם תמיכה במוסד[  זכויות הזוכה בהגרלה מוטעית

 ההיכל, תשע"ח 

משנתה     התורה, תשע"ח  מחמדי  )ויהיו פקודיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר( ]כו, סב[מדוע שבט לוי היה השבט מועט האוכלוסין?  

 של תורה, תשע"ט 

)ונתת מהודך עליו(    בכך?  או יש איסור  ' והיו עיניך רואות את מוריך'האם יש מצוה להסתכל על נשיא דווקא על פיו משום  

 מעדני אשר, תש"פ   ]איסור להסתכל בנשיא, הסרת משה את המסוה, חשיבות ראיית הפה בלימוד[ ]כז, ב[
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)ונתת מהודך עליו(  אבל קרן הוד מאות א' של "ויקרא" זכה בה רק משה "משה רבינו נתן ליהושע קרן הוד מאות י' של "עניו

 , תשפ"ב שבילי פנחס  ]כז, ב[

 ( ידאספקלריא, תשפ"א )עמ'    )ונתת מהודך עליו( ]כז, ב[ פני משה כחמה פני יהושע כלבנה

  )וראה את הארץ( ]כז, יג[   שתישאר בתיקוניה גם בעת הגלות ולא יהיה בה חורבן גמור  ראיית משה את 'ארץ ישראל' גרמה

 אבניה ברזל, תשפ"ב 

בינת    )ונאספת אל עמיך כאשר נאסף אהרן אחיך( ]כז, יג[  ]נתאוה משה למיתתו של אהרן[  מי שמניח בן כמותו, לא נאמרה בו מיתה

 החכמה על משך חכמה, תשע"ח 

  . קנה כרטיס הגרלה של מוסד, כיון שלא עלה בדעתו שיזכה כרטיס זה, השאירו בבית הכנסת]  שטר הגרלה שהושלך ואח"כ זכה

או ששניהם   ,המחזיקאו    הזכבעל הכרטיס  לקחו לעצמו, בסוף התברר שהמספר שבכרטיס זכה בפרס, האם  נמצא ע"י אחר שהכרטיס  

זכו,   הזכיהלא  את  לעצמם  לעכב  יכולים  ההגרלה  למוכ"ז ומארגני  הגרלה  ופרטיו -,  הזוכה  שם  נרשם  בה  הגרלה  זה,  כתב  למוסר 

יאוש ים,  של  זוטו  אסמכתא,  למוטב,  ההעברה  הגרלה,  תקנון  הגרלה  האישיים,  בכרטיס  הגבהה  קנין  בטעות,  הפקר  נוה    [   בטעות, 

 ההיכל, תשע"ט 

ציבור מה עדיף או לרב או לשליח  רוע)  ?קהילה שיש להם כסף  להם  אין  כצאן אשר  ה'  אשר,      [יז  ,כז]  ה(ולא תהיה עדת  מעדני 

 תשע"ח 

]אין ראוי לשאול באורים ותומים אלא כהן המדבר ברוח הקודש ושכינה שורה מדוע לא שאלו בבית המקדש באורים ותומים?  

 משך חכמה, תשע"ט חכמה על בינת ה]כז, כא[  )ושאל לו במשפט האורים לפני ה'[[ רק זכריהו ידע ,עליו, או נביא

קורבנות פרשת  הובאה  פנחס?  יםהמועד  מדוע  בעניין    בפרשת  הציווי  על  לחזור  צורך  היה  מדוע  במדבר,  עולה  הקריבו  ]האם 

    ]כח, ב[   )את קרבני לחמי(התמיד, מה פירוש 'קרבני לחמי', מדוע מקריבים כבש לקרבן התמיד, הדמיון בין קרבן תמיד לעקידת יצחק[  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב 

טרחה למניעת  להיתר  או  לאיסור  שמלאכתו  בכלי  נוחות   השתמשות  לצורך  בשבת  שחל  פסח  בערב  מקלות  טלטול  ]מוקצה, 

 שלמים מציון, תשע"ח )וביום השבת( ]כח, ט[ הטיפול בקרבן פסח[

מחמדי התורה,      ( ]כח, ט[וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים)מקור למנהג להתפלל בשבת שחרית מאוחר יותר מאשר בחול  

 תשע"ה 

( ]כח,  עולת שבת בשבתו)  ?כמו בשופר לולב ומגילה ה"ר  יעבירנו ארבע אמות ברהיאך קוראים בתורה בשבת ולא חששו שמא  

 תשפ"א   אשכול יוסף, תשע"ה   י[

שו תקיעת  השנה  מצוות  בראש  נוסח פר  שבגופו,  במצוה  חברו  את  להוציא  ומשמיע,  שומע  כוונת  בשמיעה,  או  בתקיעה  ]המצווה 

 תשפ"א    המצוות בפרשה, תשע"ח  )יום תרועה יהיה לכם(  הברכה[

)ובחודש השביעי באחד לחודש(    מהארי המת[]מדוע נבחר ר"ה כיום הדין, אדם הראשון זכה בדין, הוא חי, הכלב החי טוב  ערך החיים  

    דברי אמת, תשע"ח   ]כט, א[

]נטילת קלי צום קודם הצום, חולה שאכל ביום כיפור והבריא האם צירך לצום, מדוע אין מברכים לפני קיום   עינוי יום הכיפורים

ולה האוכל  חמצוות עינוי ביום הכיפורים, חולה שיש בו סכנה שרוצה להחמיר ולצום, מדוע אין צמים שני ימים משום ספיקא דיומא,  

, חולה החייב לאכול ביום כיפור האם עדיף שלא יאכל לחם כדי שלא יצטרך עםפחות מכשיעור האם צריך לברך ברכת הנהנין בכל פ

 תורת המעדנים, תשע"ח ליטול ידיו[ 

 מפיק מרגליות, תשפ"א  ]אכילת תשיעי[ובעשור לחודש קריאת יום הכיפורים 

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ   חיוב הבאת נדרים ונדבות ברגל
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 שבעה עשר בתמוז:  מעניני דיומא:  לקראת

 

 דיני תענית ציבור א. 

 

תענית ציבור ותענית יום כיפורים, ]נשיאת כפים, ברכת כהנים במנחה גדולה,  תענית ציבור  דיני    –  זצ"ליבסקי  שו"ת מהגר"ח קנ

  [ ה בתעניתוויחל' למי שאינו צם, יחיד טעה והתחיל 'עננו' בין גואל ישראל לרפאינו, טבילה במקונטילת קלי צום לפני התענית, שמיעת '

 דרישה וחקירה, תשפ"ב 

קנ מהגר"ח  ציבוריחיד  תענית  דיני    –  זצ"ליבסקי  שו"ת  תענית  שאחרי  ביום  חתן  חתן]תענית  תענית  לפני    ,  החופה  כשגמרו 

לחצי יום האם מותר    די', תענית יחריבון'תפילת  אמירת    –מנין, מתענה עד חצות ואכל קודם מנחה  השקיעה, מתענה עד חצות ואין לו  

 דרישה וחקירה, תשפ"ב   ביום שני וחמישי[אחר חצות היום, לצום  בבשר וביין

התענית   קודם  בשבת  כדברי  הכרזה  או  הציבור,  את  ליידע  כדי  הכרזה  פלוני,  ביום  פלוני  צום  שמעו  ישראל  אחינו  מוסף:  ]קודם 

צבא הלוי,    להודיע שהוחלט לצום, ותענית אסתר קבועה ואינה תלויה בהחלטה לצום, כבר קבלו עליהם לצום, טעימה בתענית[  הגר"א

 תש"פ 

כה מראשי חבורות  פניני הל  ]הרב אליסף פרלמן שליט"א[ברך על מאכל בסוף ליל התענית ונסתפק שמא הגיע זמן עלות השחר  

 בישיבת מיר, תשפ"א 

 מנחת אשר, תש"פ ]פיקוח נפש[  צומות בתקופת הקורונה

]טעימה בצום, האם עישון כטעימה, עישון ביו"ט, חילוק בין הצומות, טיול בת"ב, פסיקה על פי חלום, הימנעות עישון סיגריות בצום  

 עין יצחק, תשע"ח מעישון[

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ ]הרב אפרים שפיגלר שליט"א[ ענית עישון סיגריות שיש בהם טעם בת

 אזמרה לשמך, תשע"ט הלכות ארבעת התעניות  

בו סכנה, מעוברות ]  הלכות מצויות לימי התענית חולה שאין  וקטנים,  נשים  עינויים,  שיעור איסור אכילה, שאר  תחילת התענית, 

עומקא      מיקתא, תשע"השמעתתא ע  ומיניקות, דברים המותרים ואסורים לבלוע בתענית, נטילת תרופות, ברית מילה, דיני התפילות[   

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט    שמעתא עמיקתא, תשע"ז    דפרשה, תשע"ב

אזמרה      אכילה בצום, שאר עינויים הנוהגים בתשעה באב[]החייבים בתענית, הנהגה בלילה שלפני הצום, איסור    הלכות ד' תעניות  

 לשמך, תשע"ח 

ירחון האוצר )יח(, תשע"ח      ]מדוע לא יצאו שליחים על חודש טבת ותמוז, ניתן להתענות בכל אחד מימי החודש[    ד' צומות בבית שני

    ב(ל)עמ' 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )כב עמ'( הלכות תעניות  

אבלות המקדש )עמ'    -בנתיבות ההלכה  ת, צומות של תשובה, צומות של ריצוי וזכר[ ]הגר"א וייס שליט"א[  ]צומות אבלוגדרי הצומות  

 (נט

ביעד, מה זמן סיום הצום לגביו,    טיסה בתענית, הפרשי זמן בסיום הצום ]הטס מערבה, והסתיים הצום במקום מוצאו, אך לא 

הטס מזרח והסתיים הצום מוקדם, האם רשאי לאכול או ימתין לסיום הצום במקום מוצאו, האם יש שיעור מינימום לתענית, דברי 
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שעדי למקום  והגיע  תעניתו  סיים  בחודש,  ביום  ולא  בחודש  נקבעה  שהתענית  בתענית,  המנח"ח  התאריך  קו  את  החוצה  מתענים,  ין 

 פניני אי"ש, תשע"ט    רץ כצבי, תשע"ז    עולמות, רסד   השלים תעניתו ועבר את קו התאריך למקום שמתחילים עתה להתענות[

 שע"ב מיקתא, תשמעתתא עאיסור בליעת מאכל שבין שיניו בתענית  

הצום מסתיים לפי מקומו הנוכחי לחומרא ולקולא, כשבגובה המטוס עדיין יום  תושבות,  ]  בתענית, הפרשי זמן בסיום הצוםטיסה  

 פניני אי"ש, תשע"ט  ובקרקע תחתיו לילה הכלל הוא הקרקע תחתיו[

  איסור קל]ברכת הנהנין, ברכה לבטלה, ברך קודם הבדלה, ברך על פרי מוקצה, האם עושים    יום צום  ונזכר שהוא  בירך על המאכל 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לג(  - הגר"ע מדלוב שליט"א[ ואל תעשה בשב חמור  איסור  להציל כדי ם ועשהבקו

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

 עין יצחק, תשע"חכשיטת מרן בשו"ע[ 

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

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ה(

סמוך לסיום התענית, מה שיעור ההפסק, גם שעתיים ללא   ]ברך שהכל  שכח ובירך שהכול על מים בתענית, האם ישתה מעט? 

יצר אחר המפיל, זריקת דם   יגרום ברכה לבטלה מאידך, ברכת אשר  נזכר שלא התפלל מנחה, חייב להתפלל מחד, אך  היסח הדעת, 

יוכל להבדיל ג' ימים מצאת השבת האם  יעבור בכך על איסור 'אותו ואת בנו', קיבל עליו להתענות  יום   קדשים כאשר  בשבת מבעוד 

   שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תש"פ ולשתות[

 תשע"ח )עמ' ו(  פניני חשוקי חמד,חולה שנאלץ לאכול בתענית ציבור 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ז(  קרא את ההפטרה בעל פה בתענית ציבור

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ז(האם רצוי להיות ש"ץ לפחות פעם בחיים בתענית ובמועדים? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ח( מי שאינו מתענה ויש לו יארצייט האם יכול להיות ש"ץ בתענית ציבור?  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ח( כהן במנחה של תענית ציבור כיסה ידיו במעיל כשלא מצא טלית, האם נהג כדין?  

  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ט(כשיש לפניו שתי בתי כנסיות באחד מתפללים עבריינים ובאחד לא, היכן יתפלל בתעניות? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ט(שאלו ס"ת, האם מותר להחזירו בשביל קריאה אחת )מנחה של תענית ציבור( למקומו? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יא(  האם יש ענין שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל התענית?

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יג( צבור שאין מתענים מה יקראו בשחרית בתענית שחל בשני וחמישי?

 (' סגמה טובו אהליך יעקב )עמ-קובץ תורני  תענית צבור וארבעת הצומות 

ציבור   תענית  התענית,  דיני  ומוצאי  בתענית  בליל  ויין  בשר  התענית,  בליל  מרובה  ושתי]אכילה  עלות   האכילה  קודם  השינה  אחרי 

צום  ,  חיוב צום למלמדי תינוקות,  השחר ימי המשתה,  לאשה שעובדתחיוב  וכלה בשבעת  וצחצוח שיניים ,  תענית לחתן  ,  רחיצת הפה 

, שיעור אכילה בצום המבטל תעניתו ,  שכח ואכל בתענית,  בשר ויין למי שאינו מתענה,  כיבוס בגדים ולבישת בגדים מכובסים,  רחיצה

 תשע"ט   הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח[ קריאת התורה למי שאינו מתענה, תפלת עננו, טעה ובירך על אוכל בתענית

]האם ה' שפתי תפתח היא חלק  התחיל במנחה של תענית 'ה' שפתי תפתח' לפני שמו"ע בלחש, ונזכר שיש קריאת התורה  

 נר יששכר, תשע"ג   מהתפילה[

 

 דיני תענית שבעה עשר בתמוז ב. 
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 אזמרה לשמך, תש"פ  ]החייבים בתענית, ליל הצום, איסור אכילה בצום, שאר עינויים, הלכות שלושת השבועות[תענית י"ז בתמוז 

   קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' עט(י"ז תמוז במהלך הדורות  

המואביה זקנתו של דוד המלך בי"ז בתמוז, ראש    ]מעלת ימי הפורענות שיהפכו כולם לששון ולשמחה, בועז נשא את רותחג לה' מחר  

  ניתן להמליך את הקב"ה רודפי ה' בימים אלו[   -השנה הוא כנגד המועד שאמור היה להיות בחודש תמוז, רודפיה השיגוה בין המצרים  

 אספקלריה )יז(, תש"פ 

'קינות'   אומרים  בו  באב  תשעה  לבין  'סליחות'  אומרים  בו  בתמוז  י"ז  בין  המת[  ההבדל  על  וקינה  לחולה,  גל,  ]תפילה  עינינו 

 תשפ"א

]מעלת שמן המשחה, לו משה רבנו היה בונה את המקדש, צפיה לגאולה, כינורו של    ציפייה לבניין המקדש  -שבעת קולות התרנגול  

   וידבר משה, תש"פ דוד נבנה משירת כלל ישראל, פרק שירה, שבע שירות בעולם הזה[

העגלהתאחדות ישראל בתורה    -הגאולה העתידה   הלוחות-]חטא  בין  -איבוד כתב אשורית, שבירת  פירוד  איבוד שלטון התורה, 

יפן ברחמים לעמו, הגאולה העתידה ע"י מסירות נפש לתורה, אין מפסיקין בקללות לשמוע ולהבין את -קב"ה וישראל, ממקומו הוא 

 וידבר משה, תשפ"א ההזהרות[ 

 קהילת בני תורה, תשס"ח ]בין אדם לחברו[  בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות 

 אספקלריה, תשפ"א )עמ' ג( שבירת הלוחות בשבעה עשר בתמוז ומשמעותן 

]תחילת הצום, גמר הצום, טס ממקום למקום ויש הפרשי שעות,    משולחנו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל  -הלכות ועניני י"ז בתמוז  

הנמצא במטוס ייחשב הזמן לפי מראה עיניו או לפי הקרקע תחתיו, הקדמת הסליחות לפני שחרית, סליחות ואבינו מלכנו כשיש בעל 

אם מקבל שכר, נתגייר באמצע התענית, נשיאת כפים במנחה גדולה,  ברית, עננו למי שאינו צם, ש"ץ שאינו צם, חולה שהתאמץ לצום ה

 פניני אי"ש, תשע"ז נישואין ובר מצוה בליל י"ז בתמוז[  

אוסף    -חשבתי דרכי ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל      קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יג(  -הגר"א שפירא שליט"א  המשותף למאורעות י"ז בתמוז   

 גיליונות, תשע"ח )עמ' ד( 

ועניני י"ז בתמוז   גדר חולה, בליעת תרופה עם מים, חולה    זצ"לקרליץ    מהגר"נ  -הלכות  י"ז, מעוברת, מינקת חלקית,  ליל  ]דין 

עננו  יאמר  ולא התפלל מנחה האם  נאנס  לפני הצום,  על שתיית מים  גדולה, ברכה  שהבריא, סדר אכילת חולה, ברכת כהנים במנחה 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  בערבית דתשלומין[ 

 ( להאספקלריא, תשע"ט )עמ'  חשיבותו של קרבן התמיד    -התמיד  בטל

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ב  ]אחר שבטל הצמיד מה הקריבו[נות כשאין תמיד הקדמת מוסף ושאר קרב

והחוה' של חורבן כנגד ה' של הבריאה    -חמישה דברים אירעו לאבותינו    י"ז ]בהבראם, החיבור  זה,  לעומת  זה  עומדים  רבן 

אוסף    -  במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל  -  חישבתי דרכי  ימי חורפי[  -ראש השנה ויום הכיפורים, ימי הנעורים והיגיעה    -תמוז וט' באב  

 ( יגיליונות, תשע"ט )עמ' 

 -  אמרות דעת הגר"י אייכנשטיין שליט"א  ]סוף זמן, יהיו בעיניך כחדשים[הדרך להתגבר על כך    -מי"ז בתמוז מתגבר הרע בעולם  

 טו( אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  

 הפרשה המחכימה, תשפ"א   חובת אבילות החורבן ותיקון חצות -ימי בין המצרים 

קניבסקי   מהגר"ח  המצרים  -  זצ"לשו"ת  בין  לבנה,    הלכות  בקידוש  לשיר  שירקיב,  חדש  פרי  לאכל  חדש,  פרי  על  בטעות  ]ברך 

החיינו בפירות שביעית, שהחיינו בלידת בת, הטוב והמיטיב, הדפסת תספורת בר מצוה, ספר ספרדי, צפורניים, בגדי שבת לשידוך, ש

 דרישה וחקירה, תשפ"א  ספר חדש, צחצוח נעלים, מיץ ענבים[
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 אי שבת ]בשנת תשפ"ב[ ג. שבעה עשר בתמוז שחל במוצ

 

 , תשפ"בלענין הלכהלהתנות לפני שינת עראי בליל התענית 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יא(     דרישה וחקירה, תשפ"באי אכילת בשר או אי שתיית יין בליל התענית  

 דרישה וחקירה, תשפ"ב   ?מלוה מלכה להתחיל להתענות מבלילה, או שעדיף לאכול י"ז בתמוז שחל ביום ראשון, האם יש ענין

 בינת ההלכה, תשפ"ב ארבעה תעניות שחלו בשבת  

שבת   במוצאי  החל  בתמוז  עשר  שבעה  רחיצה[  צום  לקטנים,  משבת  בשר  מלכה,  תשפ"א]מלוה  חיים,  זנגר      תשפ"ב    מים  הגר"י 

     שליט"א, תשע"ח

נדח ציבור  בתענית  המשתה  ימי  בשבעת  וכלה  פרלמן ה]  החתן  אליסף  בישיבתשליט"א[    רב  חבורות  מראשי  הלכה  מיר,    פניני 

 תשפ"ב 

לחצאין   נדחה]תענית  בתמוז  בי"ז  התענית  שאינם משלימים  וכלה  וכן    חתן  חצות,  עד  שיתענו  טעם  יש  בת"ב  אם  ומינקת  מעוברת 

 מיר, תשפ"ב  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבתשליט"א[  רב אברהם זנגר]ה ה[נדח

, עינויים הנוהגים בתשעה באב איסור האכילה בצום •  ההנהגה בלילה שלפני הצום •  החייבים בתענית]  "ז בתמוז )נדחה(תענית י

 באר ההלכה )כג(, תשפ"ב      זמרה לשמך, תשפ"בא[ ובשאר הצומות

 

 הלכות ימי בין המצרים .  ד

 

חצה בים,  , א]צער החורבן של האדר"ת, לא לקטרג, זהירות בימים אלו, ניתוח  עניני בין המצרים מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

 דרישה וחקירה, תשפ"ב  [, געגועים לבית המקדשתיקון חצות

 תשפ"ב בדרכו אמונה, ח קניבסקי זצ"ל הגר" –שו"ת בהלכות בין המצרים  

החורבן[ דבר בעיתו מה טוב    -הלכות חג בחג   בעניני  גם בחלקי האגדה, התבוננות  בעיון,  הלימוד  חובת  צער,  וזמני  ]זמני שמחה 

 ח'(  אוצר הפרשה, תש"פ )עמ  [גרב"ד פוברסקי שליט"א]ה

]הרב חיים הלפרט שליט"א[  ]ברכת שהחיינו על מלבוש חדש[     ללובשם לאחר ביהמ"צימי בין המצרים  ית בגדים חדשים בניק

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' יד( ]הגר"נ רוטמן שליט"א[שלושת הדברים שבגינם מתעכבים ישראל בגלות  -בין המצרים 

 זמרה לשמך, תשפ"ב א הלכות שלושת השבועות 

]אותיות הא' ב', מכל מקום שגלינו קבלנו סגנון   בין שבירת מתן תורה לבין שבירת יציאת מצרים וגזרת הגלות  -בין המצרים  

חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ     לימוד שונה, מקום הברכה עבורנו הוא רק 'מה טובו', חולשת בתי המדרשות בתקופה זאת של השנה[

 שפירא זצ"ל, תשפ"א 

 עשר עטרות, תש"פ ]ע"י הימים בהם אדם עובד את השי"ת בהם הוא בונה לבינה או שורה בבנין ירושלים[ ובנה אותה בקרוב בימינו 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/518_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/518_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/518_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_40_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/658_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_437_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_72_82_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/721_72_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/350_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/350_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/350_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/271_40_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/517_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/517_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_41_80.pdf


 

וכלה   נגינה בשמחת חתן  ]סיבת האיסור, חורבן הבית בירושלים, בעיר העתיקה, מנהג ירושלים ]אשכנזי[ שלא להשמיע כלי 

רבים,   סקרנים  וגרר  חריג  הדבר  היות  משום  צניעות,  גדרי  מפני  החולירה,  מגיפה  בזמן  לעיר,  מחוץ  להתחתן  לצאת  החדשה,  בעיר 

 עטרות, תש"פ  עשרהמנגנים היו גוים[ 

געגועיו לארץ חמדה, על כן ציון במר תבכה, האנשה, ביטוי לרגשותמבחינה תורנית    -  סינדרום ירושלים עשר    []שירת ריה"ל על 

 עטרות, תש"פ 

 ב( קע(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י ]הרב יאיר מינקוס שליט"א[ לספירת העומר ואבילותההבדל בין ימי בין המצרים  

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח  מאבק כוח השכל בכוח המדמה[ -]ניסיונות החיים זמן ההשתוקקות  -בין המצרים 

י"ז ה' של חורבן כנגד ה' של הבריאה    -חמישה דברים אירעו לאבותינו    זה,  לעומת  זה  עומדים  והחורבן  ]בהבראם, החיבור 

אוסף    -  במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל  -  חישבתי דרכי  ימי חורפי[  -והיגיעה  ראש השנה ויום הכיפורים, ימי הנעורים    -תמוז וט' באב  

 ( יגיליונות, תשע"ט )עמ' 

 -  אמרות דעת הגר"י אייכנשטיין שליט"א  ]סוף זמן, יהיו בעיניך כחדשים[הדרך להתגבר על כך    -מי"ז בתמוז מתגבר הרע בעולם  

 טו( אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  

 ירחון האוצר )יז(, תשע"ח )עמ' יא( מקור המנהג לומר 'תיקון חצות' בימי בין המצרים בחצות היום  

]לימוד פרק י"ט במסילת ישרים, עיקר בנין בית המקדש וחורבנו הוא המאבק בין ישראל לגויים[ ]הגר"א  הדרכה לימי בין המצרים  

 ( אבלות המקדש )עמ' כ"ח -בנתיבות ההלכה   סלומון זצ"ל[

חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ    הליכה לקראת יעד[  -]מועד  סדר הזמן ההפוך מסדר הזמן של החודש הזה לכם  -בין המצרים  

 שפירא זצ"ל 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )לד עמ'( הלכות בין המצרים  

 לענין הלכה, תש"פ  ]אבלות על ירושלים, ריקודים ומחולות[הלכות מעשיות בהלכות אבלות בימי בין המצרים 

 מבית לוי, תש"פ הלכות בין המצרים 

 הרב ש"ז דרוק, תשע"זהלכות בין המצרים   -הלכות מעשיות לבן ישיבה 

 הרב נוסבכר, תשע"ו  ]תשב"ר הרב רכסים[ קונטרס בין המצרים 

 פרי חיים, תשע"ח   אוצרות "פרי חיים" מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל 

 אזמרה לשמך, תשע"ח  ברכת שהחיינו, ברכת הטוב והמטיב, תספורת[]תיקון חצות,  הלכות בין המצרים 

 בינת ההלכה, תשפ"א    תספורת בימי בין המצרים

)ח"ב(      שמעתא עמיקתא, תש"פ      תשע"ז    שמעתא עמיקתא, תשע"ה   ת מצויות לבין המצרים  הלכו חיים,     תשע"ח    תשע"ז  מים 

 תשע"ט    הגרב"מ זילברברג, תשע"ח    תשע"ו

 קהילת בני תורה, תשע"א   חלק א'  -קיצור הלכות בין המצרים 

דברי     ]ריקודים ומחולות, נגינה ושירה, דברים שיש להיזהר בהם, הליכה למקום סכנה, ברכת שהחיינו[מהלכות ימי בין המצרים  

 נשיח בחוקיך, תשע"ז    מים חיים, תשע"ד   הלכה, תשע"ה

]מועדים בפנחס וחלוקת הארץ במטות מסעי, הקשיים המחשלים  פרשיות ימי בין המצרים והקשר בינם לבין ימי בין המצרים  

 גיליונות, תשע"ז )עמ' טו(  קובץ -הגר"ד סגל שליט"א   את האדם, קרא עלי מועד[

 ובהם נהגה, תשע"ו השתלשלות ימי בין המצרים ותיקונם  
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בתמוז כשקצץ עם גוי  ]הנהגת אבלות מליל י"ז בתמוז, נישואין בט"ז תמוז, סיוד ביתו אחר י"ז  פרטי דינים הנוהגים מי"ז בתמוז   

והתחיל קודם, סעודת שבע ברכות, סעודה בלא שמחה, לסיים תספורת אחר י"ז תמוז, ברכת שהחיינו בשבת, לבישת בגדים מכובסים,  

 אבלות המקדש )עמ' תס"ט(  -בנתיבות ההלכה    ]הגר"מ ברנדסדופר זצ"ל[  ובסות במקוואות, בגדים לבר מצוה[מגבות מכ

והלכות   אירוסין,  פסקים  סעודת  ספרדי,  בחתונת  אשכנזי  זמר,  כלי  ברכות,  שבע  השקיעה, סעודת  לפני  חופה  תמוז,  מי"ז  ]נישואין 

לבנה, שירה להרדים תינוק ובפה, שירה לכבוד הבורא, שירה בקידוש  והמטיב,  סעודת בר מצוה, שירה בכלי  וברכת הטוב  , שהחיינו 

 אבלות המקדש )עמ' תמ"ח(  -בנתיבות ההלכה ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[ תספורת, חלאקה, הליכה לים[  

אבלות המקדש )עמ'    -בנתיבות ההלכה      אבלות המקדש )עמ' תקמ"ב, תקמ"ז(  -בנתיבות ההלכה  פרטי דינים הנוהגים מי"ז בתמוז    

 תקל"ד( 

]הלכות תענית ציבור, דיני עננו, חלוה בצום, י"ז בתמוז, מנהגי אבלות, שהחיינו, תשעת הימים, איסור רחיצה, הלכות בין המצרים  

רחיצה המותרת, בערב שבת חזון, כיבוס, ת"ב שנדחה ליום א, שבוע שחל בו, מר"ח אב לשבוע שחל בו, אבלות באשה, בקטן, שמחה  

ליל ת"ב, חולה בת"ב, מוצאי ת"ב, תספורת לאשה, האיסורים ביום ת"ב, הלכות ' באב, מוצאי שבת  טבתשעת הימים, ערב שבת, שבת  

 עיטורי מרדכי, תשע"ט )עמ' קעג(  ת"ב שחל במוצאי שבת[

זכות   ללמד  בשונה מהלדעת  אחאב  בתקופת  קנאותו  על  פנחס  נענש  התפקיד ]מדוע  מהו  רב,  לשכר  זכה  עליה  זמרי  במעשה  קנאות 

ליונים[    ישראל  נמשלו  ותפילתם, מדוע  ישראל  בין המצרים, אשי  ימי  ישראל,  בעם  על המנהיג  רוזנבלום,  הכפול המוטל  שיעורי הרב 

 תשע"א 

 ע"ט שהיא שיחתי, תלב טוב  

הימים שבין י"ז תמוז לתשעה באב   21]מה הדמיון שבין  השבועות?    3-נבואת ירמיהו בעניין 'מקל שקד', והקשר בין נבואה זו ל

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד יום שבין ר"ה להו"ר[ )הפטרה..(   21לבין 

 בין המצרים, תשע"ז   עמ'( 20)הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות  -אש המועדים 

 אוהל מועד, תשפ"א    אספקלריא, תשפ"א )עמ' ט(כ"א ימי בין המצרים ככ"א ימים מראש השנה עד הושענא רבה 

 שבילי פנחס, תשע"ז כ"ב ימי בין המצרים נגד כ"ב שנות יוסף במצרים  

 תשע"ו טבלת הדברים האסורים והמותרים בימי בין המצרים   

 רץ כצבי, תשע"חמוציא מבין ה"מצרים"   -כוח הציבור 

לעודדו   כדי  המצרים,  בין  בימי  ראשם  שער  לגלח  רוצים  שערו,  שנשר  חולה  משפחת  נשים[בני  חמד,    ]גברים,  חשוקי  פניני 

 תשע"ח )עמ' טו( 

בין במצרים?   בימי  וקדושין  חופה  לערוך  מותר  לסועדו[מתי  כדי  גרושתו  המחזיר  חולה  באיסור,  וחיים  באזרחית  פניני    ]נישאו 

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יז( 

     עומק הפשט, תשע"ח   וזיקה ווקאלית בבין המצריםמ

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יז( להעלות לתורה כהן המתגלח בין המצרים בניגוד לתקנת בית הכנסת   

 ( נבאספקלריא, תשע"ט )עמ'     מהותו וענינו - תיקון חצות

 (' סחמה טובו אהליך יעקב )עמ - קובץ תורני   ן המצרים תשובות חדשות בהלכות בי

 

 . ברכת 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' בבין המצרים   ה
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כחולה האם יברך  ]האוכל מאכל    ו?האם יברכו שהחיינ  יצריםלפרי חדש בבין המברכת שהחיינו למעוברת או חולה הזקוקים  

 (' תירוציםי)  דרישה וחקירה, תשפ"ב  ד מעוברת כחולה['שהחיינו', מעמ

       אבלות המקדש )עמ' ת"פ( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ב פלמן זצ"ל[ברכת שהחיינו והטוב והמטיב 

 אבלות המקדש )עמ' כ"ה(  -בות ההלכה בנתי ]הגרי"ח זוננפלד זצ"ל[ ברכת שהחיינו בחולה בבין המצרים 

קנ מהגר"ח  המצרים    -  זצ"ליבסקי  שו"ת  בין  לבנה,  הלכות  בקידוש  לשיר  שירקיב,  חדש  פרי  לאכל  חדש,  פרי  על  בטעות  ]ברך 

ת תספורת בר מצוה, ספר ספרדי, צפורניים, בגדי שבת לשידוך, שהחיינו בפירות שביעית, שהחיינו בלידת בת, הטוב והמיטיב, הדפס 

 דרישה וחקירה, תשפ"א  ספר חדש, צחצוח נעלים, מיץ ענבים[

]האם ברכת שהחיינו היא על ראיית או  ברכת שהחיינו בבין המצרים על פרי שאינו מצוי, ולכוון גם על פירות אחרים המצויים  

 ז(אבלות המקדש )עמ' ל -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[  [החדש או על חסד ה' הראה מתוך ההתחדשותאכילת הפרי 

אם יש   חתן וכלה שאינם משלימים התענית בי"ז בתמוז נדחה]  שהחיינו על פרי חדש בביהמ"צ בסעודה ג' שנמשכה למוצ"ש

 מיר, תשפ"ב  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבתשליט"א[  קזאב פראנרב ]ה ה[מעוברת ומינקת בת"ב נדחטעם שיתענו עד חצות, וכן 

המצרים   בבין  והמטיב  והטוב  שהחיינו  שהחברכת  ברכת  ביניהם,  והנפ"מ  לברך  שלא  בנר  ]הטעמים  שהחיינו  ברכת  ביורש,  יינו 

פרי חדש[    אבלות    -בנתיבות ההלכה  ]הגר"י שוורץ שליט"א[  חנוכה באבל, להחמיץ ברכה כשכבר חלה חובתה, חולה הנצרך לאכול 

 המקדש )עמ' ע(

ה  בין  בפרי שלא  מצרים  ברכת שהחיינו בימי  הבן,  בפדיון  לשנה,  פרי המתחדש משנה  או ראה  כלים חדשים  וקנה  בית חדש  ]בנה 

ימצא אחר ט' באב, טעם המנהג לא לברך "שהחיינו" בין המצרים הוא בגלל זמן פורענות, וא"א אפשר לומר "שהחיינו והגיענו לזמן  

חיינו" בשבת, בראש חודש אב, בליל י"ז בתמוז או בי"ז בתמוז שחל הזה", או מפני הנהגות האבלות "בין המצרים", האם מברכים "שה

בשבת, חידושו של הנצי"ב לחלק בין "שהחיינו" על כלי חדש ל"שהחיינו" על פרי חדש, ברכת "שהחיינו" על ראיית בת שנולדה בימי 

י חדש ובירך עליו בורא פרי העץ, האם  "בין המצרים", אכילת פרי חדש וברכת "שהחיינו" במקום חולי קצת או לאשה מעוברת, נטל פר

    תורה והוראה, תשע"ז     עולמות, קסה   יברך "שהחיינו" או יאכל ללא ברכת "שהחיינו", "שהחיינו" בעשירי באב, בימי ספירת העומר[

  תשע"ט   מאור השבת, תשע"ח  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   פרי ביכורים, תשע"ז

]האם מברכים על הוצאת ספר חדש ברכת שהחיינו, לקחת פרי חדש ולברך עליו    ברכת שהחיינו על ספר חדש בימי בין המצרים

על מקרא מגילת איכה,  אין מברכים שהחיינו  החורבן,  צער  על  כולו  על ספר שהוא  בזה הספר החדש, שהחיינו  ולפטור את  שהחיינו 

לברר עוד חלק מחלקי התורה, האם ימתין לשבת, לקנות במיוחד פרי לברך שהחיינו, זמן ברכת שהחיינו על   בספר חדש שמחים שזוכים

 תשע"ז  דברי שי"ח,   ספר הוא מתי שיוצא, דומה לפדיון הבן שאין ממתינים אלא מברכים מיד שהחיינו[

פניני  קנה חלק בפטר חמור, ולא נמצא בשעת הפדיון, האם יקנה בגד חדש ויברך שהחיינו בשעת הפדיון בבין המצרים?  

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' טז(

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח(  ?אביו ובבין המצרים יתוובל וחברפגישת  שהחיינו על ברכת 

]האם בדיעבד מבטלים ברכת שהחיינו, מעוברת   ?ולברך שהחיינו  לו בת בין המצרים האם ממתין עד שבת כדי לראותה  הנולד

עטרת  , ברכת שהחיינו כשהגיע אירוע, ההבדל בין הבעל לאשתו, דברי יעב"ץ בסידורו[  ברכת שהחיינו, ברכת הזמןהאוכלת פרי ללא  

 המועדים, תשפ"א
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 החורבן:  

 

 דין שמחה בשבת, ישמחו במלכותך, אין מערבין שמחה בשמחה, מחלוקת בבלי וירושלמי, חיוב שמחה ]בת בזמן החורבן  שמחת הש

קורבן מוסף, שמחת מלכות שמים, נשמה יתירה ושמחה, מצוות קודם החורבן שמחה מחמת  ידי שמחה,  בלי אכילת דברים המביאים ל

 דרישה וחקירה, תשפ"ב  [ ה' בשמחה

]השפעת רצון בני ישראל להידמות לגוים אשר סביבותיהם     -הסיבה הכללית שבגללה נגרם החורבן של שני בתי המקדש  

חורבן  על  אבלות  נובע מהעדר  לגוים  להידמות  הרצון  הבית,  בפתח  המזוזה  במפנים,  הרע  ויצר  ברע מבחוץ,  יצר  האדם,  על  הסביבה 

 פניני אור החיים, תשע"ט  הבית[

]החלוקה בין פרושים צדוקים וכו', היתה בגלל שנאת החינם או הביאה את שנאת החינם,   מה היתה שנאת החינם בזמן בית שני?

   תוסי, זכריה בן אבקולס, כמים הפנים אל הפנים, שונא ואוהב, לכוף את יצרו[ אמונה בשכר ועונש ובחיי העולם הבא, בר קמצא היה ביי

 אספקלריא, תש"פ )עמ' עא(

 

 ים: אקטואלי יםנושא

 

 צבא הלוי, תשפ"ב כות? פת בסעודת הנישואין האם מברכים שבע ברחתן חולה שאינו יכול לאכול 

בשמחה, האם יקבל 'שכר פסיעות', חוזר בדרכו מהעבודה ומתפלל בבית כנסת, האם  ]הלך בשבת למקום רחוק להשתתף שכר פסיעות 

ה הליכה או על הטרחה, עשחפץ חיים לרוקח לכוין גם לשם מצוות חסד, שתי כוונות יחד, שכר על מדברי  דרך מהעבודה,  יזוכה על כל ה

 מים זכים, תשפ"ב חמור, בכל דרכיך דעהו, שכר פסיעות בהליכה רגלי לבית האבל, טוב ללכת לבית האבל[ ליכה ברוכב על שכר ה

 ן, תשפ"ב ותתענג בדש ]החובה המוטלת על האדם ללמוד תורה[שכר מחזיקי תורה 

אם יש טעם   חתן וכלה שאינם משלימים התענית בי"ז בתמוז נדחה ]  אכל קוגל בקידוש ואח"כ סעד סעודתו ושכח רצה אם יחזור

 מיר, תשפ"ב  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבתשליט"א[  אורי יצחקירב ]ה ה[מעוברת ומינקת בת"ב נדחשיתענו עד חצות, וכן 

אם יש טעם    חתן וכלה שאינם משלימים התענית בי"ז בתמוז נדחה]  ]ב[ אשה שהתפללה תפלת שחרית והתכוונה לצאת ערבית  

 מיר, תשפ"ב  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבתשליט"א[  חיים הלפרטרב ]ה ה[מעוברת ומינקת בת"ב נדחשיתענו עד חצות, וכן 

צריך לו, האם חייב לו שכר. ב. התנה עם    א. שכר פועל להשקות שדהו, וקרה אונס, ולא היה ]כר טרחא של עורך דין ללא צורך  ש

ולא היה צריך, האם משלם לו כפי תנאו. ג.    מכל אריס, בתנאי שישקה את השדה יותר מהמקובל, ובא מטר  אריס שיקבל חלקו יותר 

היה חמורו שוה מנה וחמור חבירו מאתים, וירד   ., האם חייב בשכרו. דלפי תוצאה, וקרה אונס ולא היה צריך לו   שכר קבלן לעבודה

לא. ה. ירד להציל ולא הציל, או שעלה החמור מאליו. ו.    חבירו ואבד חמורו, האם משלם לו מנה, או שכר הרגיל, או כלל  והציל חמור

בינת  [  כם עם פועל וקרה אונס, דיני עבודה, קבלן, סיולעבודת  דין לפי הצלחה ולא הצליח, או שנעשה שינוי בחוק שאין צריך  שכר עורך

 המשפט, תשפ"ב 

, גדר החיוב  התחייבתי, לבין איני יודע אם פרעתי  איני יודע אם  ההבדל ההלכתי בין אם טוען הנתבע]  חברואינו זוכר אם הוא חייב ל

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב [ מזויף''ת לצאת ידי שמים, תובע ונתבע, חושן המשפט, טענ

א שווים בקניית כרטיס הגרלה, כיצד חולקים בפרס, שותפות פים ל]גורל, שות?  כיצד מחלקים זכיה בהגרלה שנקנתה בשותפות

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב [ ו מינוף ההשקעה להשקעת המשךומימוש רווחים א יחסית, מטרת השותפות הגרלה
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כינים שבראש בשבת?   להרוג  מותר  הסותהאם  מדענים  דברי  מכינים,  ראשו  כליו  מפלה  וטלטול,  צידה  חז"ל,  ]איסור  דברי  רים 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב ים[ השתנו הטבעים, הוצאת כינים מהראש ע"י מסרק, מלאכת בורר בהוצאת כינ

היא בגופו  חסד  גמילות  מהתורה?    האם  עשה  ורמצוות  רמב"ם  הדרך,  להם  והודעת  בדרכיו,  עמיקתא,    מב"ן[]והלכת  שמעתא 

 תשפ"ב 

]האם רשאי הניזק לתבוע דברים שעל פי דין תורה לא זכעאי לקבלם, שריפה בבית משותף, נפל דינים מצויים בתביעת חברת ביטוח  

 באולם חתונות וניזק, תאונה בין כלי רכב[ 

לפי שעות  תשלום שכר לפועל שעבד יותר מחיובו   עובד בצרכניה המשתכר  דיני עבודה,  ]הוצאות, תוספת מאמץ, שכיר או קבלן, 

לא  המעסיק  כדי להקל מעליו את העומס בעבודה.    סיק פועל נוסףמני לחץ כגון בימי שישי וערבי חג יעשבזהמעסיק  התנה עם  עבודה,  

ו נוסף,  פועל  לו  ולא העמיד  והמאומצת  קיים את התנאי  על העבודה הקשה  , חושן סוכם מראשמכפי שהעובד מבקש תוספת תשלום 

    דברי שר )ב(, תשפ"ב  ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[ [המשפט

תשלום בכדי שלא יצא עליו שם של מפסיד  ,  פטר משבועהילהבכדי  תשלום  תשלום רווחים ב'היתר עיסקא' במקרה שלא הרוויח ]

]גאב"ד בד"ץ [  , הלכות ריביתל ידע מלכתחילה שלא יהיו רווחים , תשלום בכדי שהמלוה ישאיר את ההלוואה אצלו, כשהמקבעיסקא

   (, תשפ"בגדברי שר ) ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[

[ ערבות תמורת תשלום  אחר  ערב שחתם  ריבית  חשש  מפני  ערבות  ביטול  ריבית,  המשפט[  חשש  חושן  ההלוואה,  ]גאב"ד העמדת 

   (, תשפ"ב גדברי שר ) בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[

ונהיה מוקצה, הקדרה לא  התבשיל נאסר    -בשבת  עבר על איסור שהייה  ]  עבר על איסור שהייה בשבת   –דיני בסיס לדבר האסור  

ס.  הניח שעון זהב על גבי מגש עם פמוטות, ורוצה לטלטל את המגש, תלוי בשני הטעמים לאיסור בסיל.  נעשית בסיס ומותרת בטלטו

ומעשרותהפריש   הטעמים    תרומות  שני  לפי  בטלטול  אסור  שהכלי  הוא  הפירות  עליו  מונחים  הכלי שהיו  דין  בשבת,  שיחולו  דעת  על 

   (, תשפ"בדדברי שר ) ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[[ סבאיסור בסי

]האם הולכים אחר רוב תשמיש הכלי, או לפי השימוש החמור בו, שימוש בחמץ תוך מעת לעת, נותן טעם לפגם[     הגעלת כלים לפסח

   (, תשפ"בהדברי שר ) ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[

   (, תשפ"בהדברי שר ) ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[ פסח השיש הכיור והברזים להגעלת 

, מקום מקורה או  ]חיוב בדיקה, חדר מדרגות, לובי הבנין  לשלוח ילדים עם חמץ בימים שקודם פסח לגינה או לחדר המדרגות

   (, תשפ"בודברי שר ) ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[ פתוח, גינת הבנין והגינה הציבורית, מה נחשב ודאי חמץ[

ד אכילת המצה והסעודה, שתיית יין בשיעור רביעית, שתה כזית יין, ]הפסק ארוך בדברי ההגדה ע  קידוש במקום סעודה בליל הסדר

   (, תשפ"בודברי שר )  ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[ברכה אחרונה אחר הקידוש[ 

]ברכת הנהנין פוטרת את המרור, אכילת כרפס כזית או פחות מכזית, ברכת הכרפס היא    בליל הסדר  ברכה אחרונה באכילת כרפס

י שר )ז(,  דבר  ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[ברכת הנהנין או ברכת המצוות, להוציא אחרים בברכת הנהנין של הכרפס[  

   תשפ"ב

, ביטול בעונה או שלא  ]שימוש רגיל ושימוש מיוחד, קניין בטלפון, חזרת השוכר או המשכיר, דינא דגרמי  דיני ביטול שכירות ב'צימר'

דברי    ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[בעונה, כשנעשו פעולות מיוחדות לטובת שוכר זה, הוצאות דמי הנסיעות של השוכר[  

   (, תשפ"בחשר )

ספירה ספירה בברכה בנשים,  ]ברכה לבטלה למפרע, טיפול רפואי, דעת בה"ג,  ?  היודע שלא יוכל לספור באחד מימי ספירת העומר

   (, תשפ"בט)דברי שר  ]גאב"ד בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[ [ יוםרצופה בכל 

]גאב"ד  [  ריעה וחיבור בדיני שבת ובדיני גטר קציצה, ק ]ותלשו אחר הכתיבה, מחוס  כתב גט על נייר בריסטול המחובר לבלוק ציור

   (, תשפ"בטודברי שר ) בד"ץ ב"ב הגר"ש רוזנברג שליט"א[
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גילו בה טעות וכתבו כתובה חדשה,    כתובה חדשה שכתבו זמנה כזמנה של הכתובה הישנה ]חתונה לפני השקיעה ובשעת לילה 

שלא מדעת החתן והכלה, וכתבו את התאריך המקורי. כתיבת שטר חדש בלא ידיעת המשלח, כשהיתה טעות ודאית או ספק בכתובה  

זמנו כ כותבים  ראיה הראשונה, בשטר חדש  כתובה מהווה  סוגי שטרות, שטר  בין  חילוק  ולא התאריך המקורי,  הנוכחי  כתיבתו  זמן 

  , תשפ"ב)טז( דברי שר]הגר"ש רוזנברג שליט"א[  [ למשעה קניין

'בל תאחר' במזמין אורחים עניים לסעודת שבת , בל תאחר בצדקה,  סת אורחיםנכ]ה  ?ומאחר את הסעודה  האם יש איסור 

 שליט"א, תשפ"ב  רגשיעורי ליל שבת הגרב"מ זילברב  כות[ א' דסוכות בעת ירידת גשמים, הבדל בין ליל שבת לליל סוהמתנה בליל 

]נהנה,    ?התכשיט לחנות סמוכה, האם חייבים בדמי התיקון  קנתה תכשיט מחנות מסוימת, וכשנשבר נתן בעלה בטעות את

 שליט"א, תשפ"ב  רגשיעורי ליל שבת הגרב"מ זילברב לקבל מתנה בחינם האם נחשב נהנה, הדר בחצר חברו שלא ברשות[אשר יכול כ

תשובות ופסקי דין מעשיים   ,בט המעשי לזמנינוידברי הפוסקים וטעמיהם בשילוב חידושים רבים בה]הונאה ומקח טעות בהלכה  

  על .  משישית  פחות.  להוסיף  אסור  כמה.  באונאה  איסוריםה  ו.מבית הדין ובית ההוראה תורת אמת ומפוסקי זמנינ  ,בכל תחומי החיים

. כירות. ששטרות  קרקע.  הטעיה.  עות. טשונים  שונים ובמצבים  אנשים.  למחיר  חיצוניים  גורמים.  הקונים  לפי  מחיר  .  מחיר  מתבסס  מה

 פגמים   סוגי.  ומתי  מבטל  מי.  טעות  קח. מטעות  מקח  הלכות.  חזרה  למנוע  תנאי.  מהמקח  לחזרה  הזמן.  אונאה   ללא  מוצרים.  פועל  שכר

[ המקח  ביטול  חלות.  לתקן  אפשרות.  מתבטל  מקח  איזה.  בעיסקה  הטעיה.  המום  את  שראה  לאחר  השתמש.  מראש  בדיקה.  וחסרונות

 )קט עמ'(  משפט צדק )ו(, תשפ"ב  ]הרב אילן אש שליט"א[

]היזק ראיה לחצר מרפסת וגג ולהיפך, חצר שאינה ניזוקת, ויתור על מחיצה, מבנה המחיצה, היז קראיה היזק ראיה    –נזקי שכנים  

מחלון או מפתח, מיקום החלון, מניעת ראיה, תוספת היזק ראיה, המציאות בזמנינו, האפלה על חלון, בנייה המאפילה על חלון שכנו,  

וירידת   נוף  חלון, הסתרת  חלון האפלה מלמעלה, חסימת אויר  זכות  לחלון,  חזקה  רעש,  והיזק שמיעה,  ריח  היזק  הנכס, מראה  ערך 

לו  שאין  חלון  אויר,  לכניסת  המשמש  חלון  חזקה,  של  שונים  אופנים  החלון,  בסתימת  הזכות  ביטול  קנייה,  מחמת  או  חזקה  מחמת 

, נזקי  ן בהסכמה התנגדות לפתיחת חלוןחזקה, חלון שקדם, דין קדימה וחזקה בחלון אל חצר חרבה, חלון למקום שאין גישה אליו, חלו

   משפט צדק, תשפ"א )שעז עמ'(  ]הרב אילן אש שליט"א[[ בניה

ראשונים אחרונים ופוסקי זמנינו בשילוב פסקי   פי  הלכות מעשיות וכללי הדינים אוצר הדינים המצויים על]  תף בהלכהוהבית המש

בתי דינים. ניהול השותפות וקבלת החלטות, הוצאות כספיות בבנין, החלטות ועד הבית ואסיפת הדיירים, ועד שכונה ועיריה, מיסי ועד  

מ חזקות  תשמישים,  חזקת  שכן,  ובשל  במשותף  פרטי  שימוש  משותפים:  בנכסים  שימוש  הבית,  ועד  אחריות  חזקה הבית,  צויות, 

ומחאה, בעלות על נכסים משותפים, נכסים שאינם מוגדרים, חללים, זכויות בניה, שינויים בבניין וטענות נזק, בנייה פרטית ברשות  

 משפט צדק )ו(, תשפ"ב )מהדורה שלישית, תתשד עמ'(    ]הרב אילן אש שליט"א[  המשותפת, התנגדויות לבנייה[ 

שונא דקרא,  בשנאה מותרת, כי הוכיחם על דבר איסור,  ,  והאם רשאי לשאת כפי'שנוא' על הציבור  כהן ה]  בכהן שונא נשיאת כפים  

 (דמ עיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' [נאתומצווה לש מים הפנים אל הפנים,כ

 (דמ  עיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' חסידי, אשכנזי ע"מ[  איט]לינשיאת כפים בהיגוי השונה מהמקובל באותו מקום 

זה חטיפת חטיפת מצוה, על איתשלום עשרה זהובים,  נשיאת כפים, ברכת כהנים,  ]  הקראת הברכה   'כהנים' ואחר חטף את  איהקר

 (מג עיון הפרשה, תשפ"ב )עמ' [ כהנים היא מצוה מדרבנן או מדאורייתאמצוה מברכים, כל מצוה או מצוה שיש בה ברכה, הקראת 

 ( מה)עמ'  אספקלריא, תשפ"א ]טרחא דציבורא[מתי חוששים לטורח הציבור? 

]לא תחנם, בעיות צניעות, הכנסת עבודה זרה, תביעת השכנים   בארץ ישראל  -ה חרדית  השכרת דירה לגוי )עובדים זרים( בשכו

 [ , מקרקעין, קנין מהלכות יורה דעה או מהלכות שולחן ערוך, מעמד התביעה, כשלמשכיר יש ריוח מכך, שכונה של גוים, נזק לשכנים

 "ט זנגר שליט"א, תשפ"א שיעורי הגרי

 עומק הפשט, תשפ"א  מומר[לעצמו, קטן והגדיל,  ן]קטקשירת חוטי הציצית על ידי אשה, חרש שוטה וקטן, גוי 

 עשר עטרות, תשפ"א   עליה לארץ ישראל מול שבועה שלא לעלות בחומה
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ג בה  לחברו הסרטה שיש  במראה  לשה"ר  יש איסור  שיימינגת?  ונאם  סוד,  בושת,  דיבור,  בלא  או  בדיבור  הרע,  הצגת  ]לשון   ,

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א  שליט"א[ הרב אליסף פרלמן ]מכתבו של דוד ע"י יואב בן צרויה[ 

]אמירה לעכו"ם בספק מלאכה דאורייתא, חי נושא את עצמו, הוצאה קי  סינכרי בשבת בכביש ז'בוט"י נ ע  תינוק טלטול עגלה עם  

נחשב  גבוהה מי' טפחים, מה  כעומד לכתף, איגודו במקום פטור בעגלה  דינו  מרשות לרשות דרך רשות הרבים, העומד ברמזור האם 

וב מחאה ואיסור אמירה, הדלקת צורך מצווה, ריבוי בשיעורים באמירה לעכו"ם, נפל חפץ מהעגלה האם מותר לבקש מגוי שיגביהו, חי

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א שליט"א[  גרזנהרב אברהם ]אור בבית קהילות יעקב ע"י עכו"ם בהיתר גמור[ 

ב רחוקים באילת, תפריש בעלת הבית או הרבנית, משה רבנו נענש על ששלח את  ]דיבור של מצוה כנדר, קירושליחות להפרשת חלה  

 ותתענג בדשן, תשפ"א פנחס, מצוה בו יותר מבשלוחו, נתינת מצוה בדרך כבוד[  

   פרי עמלנו, תשפ"א, כבוד שבת[ ]הידור מצוהטלית שאולה או טלית שלו של יום חול?  -מה עדיף ללבוש בשבת 

 אהלי טהרות )סט(, תשפ"א  []טומאת מת, תושבות, קרקע הביתארצו של בית כמוהו 

 אהלי טהרות )סט(, תשפ"א טפח שוחק או טפח עצב, טומאת מת, חומרא או קולא, תרתי דסתרי[ ]שיעור טפח לענין טומאה 

 אהלי טהרות )סט(, תשפ"א  ]טומאת מת[סוף טומאה לצאת 

 אהלי טהרות )סט(, תשפ"א  רגים, חבלי כביסה[]טומאת מת, סוטומאת נפלים )חלק ו'( 

 אהלי טהרות )סט(, תשפ"א   ]כשאין סוף טומאה לצאת, מת העומד להישרף[טומאת אברים המיועדים להשתלה 

 שואלין ודורשין, תשפ"א ]תשובת הרשב"א, הנהוג כיום[ פרסום שם תורם על כריכת ספר 

 שואלין ודורשין, תשפ"א ]על הדרך הלוך ועל הדרך חזור[ נהג שהסיע מרצה להרצאה ובדרך ארעה תקלה, האם יקבל שכרו? 

 בירורים בהלכות הישראלים, תשפ"א  - וקדשתו ]טיולים לצפון הארץ, טומאת מת[מסלולי טיול המותאמים לכהנים 

]שכר בעולם הזה, בעולם הבא, שפתותיו דובבות, המחזיק לומד תורה בעולם יששכר וזבולון    -שכר המחזיק בידי לומדי תורה  

הבא, לגור במקום של תורה כמותו או לקרב רחוקים, תורת חסד, אהרן הכהן הכהן הגדול קשר חבל ברזל במותניו ולימד תורה למי 

לראות שחת, מעלת מזכה הרבים, כי הוא    שלא ידע, עבד משכיל ופועל נאמן, אין לך חסיד בעולם כמו מזכה הרבים, לא תתן חסידך

    ותתענג בדשן, תש"פ  חייך ואורך ימיך, מעלת אברהם אבינו[

 (עטאספקלריא, תשפ"א )עמ' משפחת הפוני[  ]בני יששכר למשפחותם, תולע משפחת התולעי לפוה פה של לומדי תורה ככלי השרת

בית   וכבוד  יציאה מבית    כנסת קדושת  ממזוזה,  פטור  בבית הכנסת,  דווקא  או מדרבנן, אמירת קרבנות  ]מקדש מעט, מדאורייתא 

בית הכנסת, האם כל מילה היא איסור נוסף, כשבאים לדבר איתו ונמצא בבית הכנסת, יעשה הכנסת אחורנית, איסור שיחה בטילה ב

עצמו כמתפלל, אמירת 'אסותא', בזמן הלימוד, דיבור בבית המדרש שלא בזמן הלימוד, כניסה לבית כנסת בגלל המזגן, וישאר ללמוד 

שיעורי הגרי"ט    או את היוצא, אכילה ושתיה במקום שלומדים[ קצת, קפנדריא, נקיון בית הכנסת, ילדים לבית הכנסת, לכבד את הנכנס

 זנגר שליט"א, תש"פ 

]מורא מקדש, מקדש מעט, יופיו, צורתו, מוראו, אנשי מעמד הנמצאים בו תמיד, מצוות בניית קיר מבית  מעלת וקדושת בית כנסת  

 עינינו גל, תשפ"א הכנסת[ 

רת שערות לבנות בזקן לגבר, לאשה אין זקן,  ]לא ילבש, הס  ?האם מותר לספר להסיר את מעט שערותיו הלבנות של המסתפר

   שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תש"פ  הסרת שערות לבנות לצורך שידוכין[

]פסיק רישיה, איסור שבת,    ?יהרוג מספר נמלים במהלך הליכתו  באופן שודאי ,האם מותר בשבת לילך ברחוב המלא נמלים

נזיר   יתלוש, סריקת שיער הראש במסרק בשבת,  גבי עשבים שמא  על  ותכבה, הליכה  ללכת עם אבוקה דולקת בשמחת תורה שיתכן 

   ורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תש"פשיעחופף ומפספס[ 
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]לצורך עבודה, משום נקיון, הוצאת מים מהכיור, ע"י נטלה, ע"י ברזים, פתיחת הברז קידוש ידים ורגלים קודם עבודת הכהנים  

   בירורים בהלכה, תש"פ בכוח גברא, קידוש ידים ורגלים בעמידה[

]מעלת חתן תורה,  במצוות אין חולקים כבוד לרב,  עני המבקש מעשיר לוותר לו השנה ולאפשר לו לקנות לעצמו 'חתן תורה'  

 פניני חשוקי חמד, תש"פ  הכנסת קופת בית הכנסת, עליה אחת ושני אנשים מברכים עליה, לזכות במכרז בשותפות עם אחרים בקהל[

נוכח המקדש, תיקון הגוף, תיקון המלבושים, תיקון המקום, השווית  עמידה   ]דברים שצריך להיזהר בהם בתפילה:הכנה לתפילה    ,

טהרת הידים, כיסוי הערוה, טהרת מקום התפילה, הנצרך לנקביו, הרחקה   :דברים המעכבים את התפילה  .השתחוויות  ,הקול, כריעות

 ו,בו את חפצינמה יעשה מי שמתפלל וחושש שיג ב,והג ברכנהאם מותר להתפלל כאשר הוא  מצואה, ריח שאין לו עיקר, כוונת הלב,  

כולם בבית כנסת  מתפללים    לאמדוע    -  ברוב עם הדרת מלךה,  גארטל בתפילל,  חולה שרוצה להתפל ס,  המתפלל באוטובוס או במטו

האם מותר   , דר )חציצה לקיר בתפילהני סטנהאם מותר להתפלל לפ ת הכנסת,י בינוסף( לפניסה  נאכסדרה )חדר כר,  הגדול בעי  הגדול

היכון לקראת אלוקיך  ]הרב יעקב חזן שליט"א[  [  פילת אפייםניהם בנופלים על פנמדוע עדות המזרח לא   ש,  ו בתפילת הלחנלהשמיע לאוז

 יעקב, תש"פ )קמד עמ'( 

בתפילה   דזמרהעיונים  פסוקי  יצר,  אשר  התורה,  בברכת  הדעת  היסח  התורה,  ברכות  השחר,  שמע,  ]ברכות  קריאת  ברכת  קדיש,   ,

קריאת שמע, עמידה, חזרת הש"ץ, נפילת אפיים, מנחה, ערבית, תפילת שבת, צירוף קטן למנין ולזימון, פורסין על שמע, תענית ציבור 

לקריאת התורה,   העולים  סדר  שונות,  ברכות  חודש,  רגלים, ראש  הכיפורים, שלש  יום  ימי תשובה,  ועשרת  באב, ראש השנה  ותשעה 

 תפילת יעקב, תש"פ )רצח עמ'( בקריאת התורה, איסור דיבור[ טעות

]כותבי ברכות כשורפי תורה, כתיבת דברי תורה בדפי טיוטה, כתיבת פסוקים או חצאי פסוקים ל'השביח' מסמך,  כבוד כתבי הקודש  

לילדים, ברכונים לשמחות שנשפך עליהם נוזל ונמאסים, מושארים על שולחנות שמחה ונזרקים בסוף האירוע, דפי קשר ודפי עבודה  

ג' תשרי   בעיתון,  הלכה  כתיבת מאמרי  אי  בענין  החזו"א  אגרת  לחתונה,  בהזמנות  פסוקים  כתיבת  שתיה,  בקבוקי  על  הלכות  כתיבת 

מהשטרות, ארור אשר לא יקים, כתיבת שם ה' בלע"ז, רבי נתן אדלר    אסור בתענית והוא יום שמחה על שבטלו את אזכרת שם שמים

 )יד עמ'(  תש"פ הרחקה ממקומות המטונפים[קנה בכספו 'שמות' לגניזה, 

 שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א, תש"פ ]ערבות, יצא מוציא[ אמירת אמן על קידוש בליל שבת האם היא לעיכובא? 

 ליונות, תש"פ )עמ' ע( קובץ גי - מתיקות הדף היומימי מזגן בשבת האם הם מוקצה? 

מ הפטרה  קורנבקריאת  הבעל  עם  הציבור  יקראו  האם  ישן  יצחקי]הרב  א?  ביא  חבורות    שליט"א[  אורי  מראשי  הלכה  פניני 

 בישיבת מיר, תש"פ 

עבירה בפ]'  ואל יעבור  יהרג'לחלל שבת כדי לבטל מחבירו דין   לעבור  יעבור ני עשרה מישראל דדינמי שכופים אותו  ואל  יהרג  ו 

דין למות ויעבור על האיסור חבר הנמצא בכפיה  אם יכול אחד מהעשרה לחלל שבת כדי לברוח משם ואז לא יהא להמשום חילול ה',  

, או דאין היתר לחלל שבת אלא על מעשה  'יעבור ואל יהרג'ל  'יהרג ואל יעבור'ת דין חבירו מנוהאם שרי חילול שבת בשביל לש  ,ויחיה

, רודף, אם זמרי נהפך האם יכול להרוג את פנחס, היה יכול מזה ממילא שיחיה ולא ימותיצא אע"פ ש ,וי דין של חבירונהצלה ולא על שי

נפש[ פיקוח  לרדותה מדין  לו  בתנור האם מותר  פת  הדביק  העברה,  שליט"א[    לפרוש ממעשה  זנגר  פניני הלכה מראשי  ]הרב אברהם 

 חבורות בישיבת מיר, תש"פ 

הקן   שילוח  רוצה מצוות  אם  רק  או  הבנים  את  לקחת  המצוה  החלון,  סורגי  על  או  במרפסת  ציפור  קן  קיומית,  או  חיובית  ]מצוה 

חייב לשלח את האם, קיום המצוה ע"י שליח, כשהקן גבוה או אינו מסוגל לבצע את המצוה, קיום המצוה בשבת, הפקרת הקן,  לקחתם  

   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ בפני מי מפקירים[

בקבוק שמן וקופסאות תבלינים נפרדות לבשר וחלב, קומקום נפרד לבשר ]אדים העולים מן התבשיל,  ניצוק וזעה  דיני    -בשר בחלב  

   אזמרה לשמך, תש"פוחלב, לשפוך מקומקום חם אל סיר טשולנט העומד על האש[ 

 תורה והוראה, תשע"ט  יסור ביזוי אוכלין, בל תשחית, שאריות אוכל, פעולות שאינן אכילה הנעשות באוכל, תשליך[]אכיבוד האוכל 
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המצוות   והחינוך  מנין  רמב"ם  מנאן  שלא  מצוות  כיום,  נוהגות  שלא  מצוות  המצוות,  לימוד  ענין  טעם  מצוות,  תרי"ג  ידיעת  ]מצוות 

 , תשע"ט השבת מאור  ובה"ג, מצוות הכרחיות ומצוות בהזדמן, מצוות שנמנו רק ע"י מקצת הראשונים[

]מדוע נתעלמה הלכה ממשה רבנו, כי לא דבר ריק הוא 'מכם',  כך גם נעלמה ידיעה משמואל הנביא מידה כנגד מידה כחוט השערה  

 מאור השבת, תשע"ט הואיל ואמר לשאול אני הרואה, ונעלמה ממנו כשבא להכתיר את דוד[  

יסה פחות מכשיעור והפרישו חלה בלא ברכה ואחר כך הוסיפו עוד עיסה קטנה וצרפוה לשעור חלה האם אפשר  ]לשו עהפרשת חלה  

 מעדני כהן, תש"פ  [להפריש בברכה

 מעדני כהן, תש"פ  ]כל פסוק דלא פסקיה משה[? יוצר אור עם החזןיכול לדלג לישתבח כדי לומר ברכו והאם  'אז ישיר'באמצע 

 מעדני כהן, תש"פ [ שתיית הכוסות בשבע ברכות]שתיית מלוא לוגמיו בקידוש היום 

בתוך לימודו, ברום מעלת ברכת המפיל וקריאת  ות, ברכת המפיל  ו]והאר עיני פן אישן המקריאת שמע על המיטה    -ברכת המפיל  

   עומקא דפרשה, תש"פ שמע, ברכת המפיל בחשבון מאה ברכות, המפיל ברכת השבח או ברכת הנהנין[

 קובץ עיון הפרשה, תש"פ )עמ' עד( ?מברך ברכה אחת על כולןאם הבכל אחת מהן שיעור חלה,  ולש כמה עיסות במשך היום  

 קובץ עיון הפרשה, תש"פ )עמ' קא(]בישולי עכו"ם, סתם יינם, חלב עכו"ם, ייבום, מומר[ מעמדו של מחלל שבת בפרהסיא 

ישן האם מוציא את הישן    האם ברכת טלית גדול פוטרת טלית קטן גם בלא נתכוין לפוטרה, מי שלא]  חידושי תורה בענינים שונים

בברכת אלוקי נשמה, האם לאחר את תפילת ותיקין כדי להתפלל עם תפילין, תפילה כותיקין או תפילה בציבור, קריאת שמע כותיקין  

או תפילה בעשרה, סמיכת גאולה לתפילה, תפילה במלבוש עליון או תפילת ותיקין, ברכה על מנהג, הלל בראש חודש, נר חנוכה בבית 

ת, ברכה על מצוה וברכה על מנהג, נעילת מנעלים בשעת אמירת קדיש, נשיאת כפים, התפלל בשבת תפילת חול והזכיר בה של הכנס

שבת, ושכח ותן טל ומטר, השלים מנחה של שבת במוצ"ש ושכח להזכיר תן טל ומטר, שכח יעלה ויבוא ונזכר כשעמד לפני ג' אחרונות 

ר הזכרת היום כתיקונה, אמר הא'ל הקדוש בעשי"ת וחזר ואמר המלך הקדוש וספק אם תיקן  של מוסף, לחזור בתוך התפילה כדי לומ

ברכת כוהנים שנאמרה אחר עודה קודם  תוך כדי דיבור, האם עדיף לשאת כפים במקום שאין כהן כלל או במקום שיש שני כוהנים,  

בל תוסיף', אם יצא ידי קריאת התורה כשקרא שני הודאה, האם היא חלק מהתפילה, נשיאת כפים פעם נוספת בתפילה האם אסור כ'

בשעת   עליה  לקטן  לתת  זה,  בספר  עלה  שכבר  למי  התורה  בקריאת  נוספת  עליה  לתת  משה,  פסקי  דלא  פסוקא  ארוכים,  פסוקים 

רותים, הקרואים, ספיה בידים כשאינו יודע למי מברכים, שמע ברכת ספיר העומר מחברו ובירך בעצמו, שמע ברכה ודיבר או היה בשי

אוכל לצורך נטילת תרופה כיצד יברך ברכת הנהנין, תערובת כמה מיני אוכלין ולכל אחד מהם ברכה אחרת, האם ניתן לזכות בנר שבת  

הדלוק מכבר ולצאת בו ידי חובת הדלקת נר שבת, האם אפשר לשמוע את ברכת הקידוש מאחר ולצאת בזה ידי חובת קידוש על כוס  

ליל שבת, הבדלת יקנה"ז על פת, שכח אתה חוננתנו וחזר והתפלל האם יועיל לו לטעום קודם הבדלה לתקן   השומע, קידוש יום וקידוש

ולצורך  לצורך עצמו  לצורך מצוה, שביתת בהמתו בשבת, מחמר  בגד במים בשבת, קניין אודיתא בשבת, קניין  טעותו, איסור שריית 

ולצורך מצוה, הפריש תרומו לצורך שבת  עליהם, הנוהג כרבותיו באיסור  הבהמה, קנין בשבת  יכול להישאל  ומעשרות בשבת האם  ת 

מלאכה בשבת האם יכול לומר למי שנהג כרבותיו להיתר לעשות מלאכה, בן א"י ובן חו"ל, יום טוב שני של גלויות, אמירה לעכו"ם בגוי 

ונתן בה מים ביום טוב ערב שבת ואין זמן  קדירת חמין שהיתה מבושלת כל צרכה קודם יום טוב     תושב ארץ ישראל ובגוי תושב חו"ל,

כה, הניח עירוב ויצא חוץ לחום האם עירובו עולה לו, עירוב תבשילין על מי שדר מחוץ לתחום  יוכל להתבשל ביום טוב האם צריך לשופ

דיקת חמץ בחמץ של העירוב, הניח עירוב תבשילין ואבד עירובו, האם איסור בל יראה ובל ימצא הוא סייג לאיסור אכילת חמץ, חובת ב

עכו"ם הנמצא בביתו, לאו דלא ימצא בלא ראיה, מצוות טיבול בחרוסת בליל הסדר ואכילתה, מי שעליו לחזור ולברך ברכת המזון בליל 

איסור אכילת חמץ בזמן אכילת  הפסח כיצד יעשה שלא יוסיף על הכוסות, האם יש סיפור יציאת מצרים וחיוב ארבע כוסות בפסח שני,  

י"ז בתמוז שנדחתה,  פסח שני בי"ז בתמוז שחל בשבת, תענית  על כלים חדשים, דברים שבצנעה  בין המצרים  , ברכת שהחיינו בשבת 

החסיר 'מלך על כל הארץ' בעמידה של ראש השנה בכל התפילות, נשיאת כפים בלילה ובבין השמשות ובתפילת נעילה ביום כיפור, האם 

יל שבת, האם כשמברכם בישיבה רשאי, רחיצה שאינה של תעונג ביום הכיפורים, ברכת  רשאי ישראל לברך ברכת כהנים את בניו בל

לצורכו  היתה  חנוכה  נר  שהדלקת  סבור  כשהרואה  חנוכה,  נרות  שבת,  לשם  שלא  מאתמול  דולקים  הנרות  כאשר  שבת  נר  הדלקת 

ר חנוכה, האם הדלקת נר חנוכה יכולה  ולצורכה האם יצא, חשדא, הדליק נר שבת במקום פיקוח נפש האם יכול לברך עליו הדלקת נ

נר חנוכה   על  יוכל לברך כאן, ברך  עליו בביתו האם  והדליקו  ואכסנאי בנר חנוכה, השתתף בפרוטה  יחד, שליחות  לעלות לשני בתים 

לא ונשפך השמן קודם שהדליק האם חזר ומברך, וכשהדליק בערב שבת ונשפך השמן, האם יכול להדליק בחנוכה את נרות המהדרין ל
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מצוה שעושה אותה בזמן אחד ומתקיימת בזמן אחר מתי מברכים עליה, המקד שאשה לאחר ל', המפריש בערב שבת  נרות ההידור,  

והמצוה חלה בלילה,  לא שמע סופי המילים בקריאת המגילה,  נר חנוכה בערב שבת  פדיון הבן בשבת, מדליק  שיחול בשבת, הפודה 

ה ביום, בן כרך ובן עיר, יכול להיות או בן כרך או בן עיר במה יבחר, בן עיר מסופקת האם קריאת המגילה בלילה היא הכנה לקריאת

 ורים החיוב להזדקק לבריות לצורך קריאת המגילה ולקיום שאר המצוות, לסעודה שלישית, נזכר בתוך סעודת פמוציא את הוודאי,  

שלא שמע קריאת המגילה האם חייב להפסיק סעודתו, חיוב השמחה המשפחתית בסעודת פורים, פת שנילושה בחלב אסורה או רק  

אמן   יענה  האם  מילה  בברית  הגפן  בברכת  חברו  את  הוציא  באשה,  זקן  פני  והדרת  המזון,  בברכת  חייב  שאכלה  מי  האם  כהרחקה, 

יפריש חלה בשבת, צירוף חלות בשבת, להשאל על מקצת הפרשת חלה, להשאל על    בברכת כורת הברית, צירוף סל שקרה בשבת האם

החלה בתנאי, איסור צער בעלי חיים כשהוא לצורך האדם, קניין אודיתא, העוסק במצוה ופטור מן המצוה האם יכול לקיים האחרת 

ידור מצוה, ללכת בגרביים ביום כיפור, להדר  ע"י שליח, האם יכול לברך על המצוה שמקיים כשהוא פטור, הוצאות לקיום המצווה, ולה

היזיקא, מצוות שבתון בשבת, מצוה שמקיים בשב   חבנוי המצוה, להדר בשיטות ההלכתיות שבמצוה, שלוחי מצוה אינם ניזוקים, שכי

יסתור דברי אביו, מורא אב, ב נפש, לא  על המצוות מול קדימה בפיקוח  מילי דעלמא,  ואל תעשה, קדימה בפיקוח נפש, אין מעבירין 

ד מאה ואחת פעמים, לידת דוד בשבועות, חטא ישראח בבעל עור, צדקה דרך משפט, המתפלל על חברו שהיטיב עמו, חזרה על הלימו

מעדני כהן )חלק ח'(,  ]הגר"נ קופשיץ שליט"א[      גדולה לגימה שמשרה שכינה גם על עובדי הבעל, התחלת אמירת סליחות במוצאי שבת[

 תש"פ )תרכ עמ'( 

 ותתענג בדשן, תש"פ ]ללמוד עם או בלי הסכם יששכר וזבולון, מכירת שכר מצוות[  שכר מחזיק בלומדי תורה

]האם פטר החומר אסור בהנאה, האם יש בו קדושה, פדיון פטר חמור ופדיון הקדש, פדיון בשוויו של פטר החמור, עריפת פטר חמור  

 שיעורי הגרי"ב שרייבר שליט"א, תש"פ הפריש פטר חמור ומת, ההבדל בין פדיון פטר חמור בשה לבין פדיון בשוויו, מצוות עריפה[ 

עח -הלכות איסור והיתר מליחה, בשר בחלב, תערובות וכללי ספק ספיקא לפי סדר השולחן ערוך יורה דעה סימנים סט

 דעת שלמה, תש"פ )רסז עמ'(]הרב שלמה גבאי שליט"א[  קיא-פז

עקבי חיים ותוספת  ]עם ביאור עקבי חיים על הדף, וביאורים תוספת חיים ס"ז סימנים[  ספר 'חפץ חיים' הלכות לשון הרע ורכילות  

 חיים, תש"פ )תקסב עמ'( 

קיצור הלכות  ובעניני מלאכת בורר ובסופו שאלות מצויות    'בירורי סוגיות הערות וחידושי דינים והפוסקים' על סדר הגמ

 ארץ חמדה, תש"פ )רסו עמ'( בורר

 תש"פ )מ"ד עמ'(  ]בתוספת ברכת המזון ותפילת הדרך[  בכל כוונתו ובקול רם! בכל כוחו ' אמן'מעלת העונה 

 לחיות בגן עדן, תש"פ )מט עמ'( טובה[  רעה והבריות, אהבת ישראל, אונאת דברים, עין ]כבוד האדם, חיזוק במצוות בין אדם לחברו 

 מעין יבוא עזרנו, תש"פ )לו עמ'(  חיזוק באמירת הברכות בקול ובכוונה

, חיוב הלוואה למי שאינו משלם בזמן, לשון  ם משלמים בזמןבירור אצל בעל גמ"ח על לווים שאי]י לשון הרע לתועלת  י שאלות בע

לשון הרע לתועלת לחוש ולא להאמין, כשהשומע מאמין, לקיים מצוה כאשר האחר יעבור על ידי כך  הרע לתועלת או להשקיט מריבה,  

א מברך ברכת הנהנין, להודיע לנשאל ששואלו לצורך שידוכין, האם מותר למורה לשאול את עברה, לפני עיוור, להגיש אוכל לפני מי של

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ [ תלמידיו מי עשה מעשה פלוני בכיתה

לשכינה שתסתלק, שכינה לא זזה אלא מונע אפשרות סיום דברים שבקדושה, כשיש רק    ]גורםלעזוב מנין מצומצם באמצע התפילה  

ידים  ליטול  הש"ץ  חזרת  באמצע  לצאת  לדרכו,  לצאת  שנאלץ  יחיד  הש"ץ,  חזרת  תחיל  לפני  לצאת  לצאת,  רוצה  ואחד  מתפללים  ו' 

 ( כהקובץ גיליונות, תש"פ )עמ'  - בית המדרש קול יעקב  [לכוהנים לנשיאת כפים

, צידה בשבת,  באיזה מלכודת עדיף להשתמש]?  כדוועכבר הנכנס לבית וגורם צער ובהלה האם מותר בשבת להניח מלכודת לל

 בירור הלכה, תש"פ האם עכבר 'במינו ניצוד', שבות מקום צער, צער בעלי חיים במלכודת, נטילת נשמה[ 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' נג( ]שכינה לא זזה משם[  האם בכותל המערבי יש מעלת 'עשרה ראשונים'

 אספקלריא, תש"פ )עמ' ק(  רחיצה בערב שבת
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 אספקלריא, תש"פ )עמ' קז( ]ברכת המזון[  הזכרת חורבן ירושלים בסעודה

 

 : שנת השמיטה 

 

 סוגיא מעניני שביעית בפרשת השבוע, תשפ"א דין עציץ שאינו נקוב בשביעית 

בשמיטה   הארץ  ושבתה  מצוות  לקיים  בכדי  קרקע  בשותפות, לקנות  או  פרטית  בקניה  לזריעה,  הראויה  שדה  הקרקע,  ]גודל 

לארץ, חוץ  תושבי  מצוה,  חיבוב  בקרקע,  ע"י   שכירות  מצוה  קיום  נקוב,  עציץ  מגורים,  בית  לו  יש  שמיטה,  בשומרי  תמיכה  תושבות, 

לו עניין אמיתי בקרקע, הקונה אילן עם פירותיו, הקונה קרקע ואחר מטפל בה, מונע מאחר לעבוד, לא על חשבון קרן  שליח, כשאין 

   לענין הלכה, תשפ"אצוות שביתת בהמתו[ השביעית, בית משותף שכירת עצי פרי, מדוע לא לקנות בהמה בערב שבת לקיים מ

 (קסהאספקלריא, תשפ"א )עמ'  ]כוונת המצוות, ועל מנוחתם יקדישו את שמך['לשמה' בשביתת שבת ובשביעית 

, כינון מערכת השקייה אוטומטית לפני שביעית,  ]על החפצא או על הגברא, שמירת שבתת  מלאכת שביעית הנעשית קודם שביעי

משותפ  חצר  השמיטה,  לשנת  סמוך  נטיעה  איטי,  זבל  אחר כדורי  זכיה  בגינה,  חלקו  הפקרת  השמיטה,  בשנת  בה  עובד  אחד  אשר  ת 

 ( קיטאספקלריא, תשפ"א )עמ'  [השמיטה בחלקו, עכו"ם העושה מלאכה בשדה ישראל, חיוב נשים במצוות שביתת הארץ

  אם צמחים אלו קדושים בקדושת שביעית, או שאינם קדושים, ואם הם קדושים וצריך להפקיר ]היס  קדושת שביעית בצמח הקנאב

צמח המשמש בעיקרו  .  את העלים, האם ההפקר חל, או שאי אפשר להפקיר, כי בלאו הכי אין אפשרות לאף אחד לקחת את הצמחים

האם שביעית  וב  תנוהג  לרפואה,  אם  קדושת  בונוהג.  שביעית,    ת  בהוראת  קדושת  שמירתו  כלולהאם  אי   ההשלטונות,  של  באיסור 

  [ להפקירו, שגם יהיה הפקר, וגם שלא יבואו אינשי דלא מעלי לקחתו  צריך להפקירו, איזו עצה ישאם  .  שמור ונעבד  -  הפקרת השדה

 אוצר הפרשה, תשפ"א-י חשוקי חמדפנינ

שביעית   )הלכות  בשביעית  האסורות  ערבות, ג(    -מלאכות  בהדסים,  באתרוגים,  הטיפול  דרבנן,  ומלאכות  דאורייתא  ]מלאכות 

ניכוי פסולת וסילוק אבנים מגינה, קטיפת פרחי   ניכוש עשבים בחצר,  לנוי, כיסוח דשא בגינה,  גדר חיה  גיזום  נוי  גיזום לצורך מעבר, 

ההשקיה  כמות  הפירות,  לצורך  או  האילן  לצורך  היתר  זורע,  משום  או  חורש  משום  איסור  בשביעית,  שדה  השקאת  בהם,  ומסחר 

שיעורי    ותדירותה, השקיה ללא כוונה להשקות, שטיפת רצפה, ני מזגן, תליית כביסה ייבוש, פתיחת ברז מים העתיד להגיע לצמחים[

 הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א 

 דעת ואמונה, תשפ"א ]הרב עמנואל טולידאנו שליט"א[    חיוב השמיטה בימינו

 

 לבית ולמשפחה 

 

 תשפ"ב    אגעדאנק

 תשפ"ב   נדברואז 

 תשפ"ב בדרכו אמונה 

 תשפ"ב    בינת זקנים

 תשפ"ב    דברי שי"ח

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_41_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/736_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/518_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/271_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_40_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_40_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/664_41_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/04_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/350_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/789_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_41_82.pdf


 

 תשפ"ב    דרישה וחקירה

 תשפ"ב דרכי החיזוק  

 תשפ"ב    הפרשה המחכימה

 תשפ"ב    וארטים לפרשת השבוע

 תשפ"ב זרע שמשון 

 תשפ"ב חדוותא דאורייתא  

 תשפ"ב להתעדן באהבתך  

 תשפ"ב  לראותם

 תשפ"ב מאורות הפרשה 

 תשפ"ב נחל אליהו 

 תשפ"ב    נר לשולחן שבת

 תשפ"ב   סיפורי צדיקים

 תשפ"ב    עינינו גל

 תשפ"ב    פניני הפרשה

 תשפ"ב פניני הסופר 

 תשפ"ב פרי עמלנו 

 תשפ"ב תורת הביטחון 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 ה לקבלת העלון מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצ 

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

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/519_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/666_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/762_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/477_72_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/782_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/520_41_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_41_82_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_41_82_0.pdf
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