
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  'החודששבת 'ו  ופקודי ת ויקהלופרש

 

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

 
 'צוף'  מבית -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 

 ובן יחי רא 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 זנגר שליט"א שיעורי הרב יו"ט 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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 "נ לע

 הרופא החרדי 

 ז"לארליך   משה  ב"ר  דבהר"ר ד"ר 

 אשכולות וענק רוח איש   

 אשר יראת שמים ורוחב דעות חברו בו יחדיו 

 פעל במסירות נפש למען הכלל 

 השיב נשמתו לבוראו ביום אשר נאמר בו "בקרובי אקדש"  

 ר"ח ניסן תשמ"ו

  

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 

 

 "נ לע

 צ"למשה איבגירבי הצדיק   גאוןה

 ז"ל ישראל בן רבי 

 דברי נפתלי" עה"ת ומועדיםחכמת המצפון" מחבר ספרי "

 אביב תל  –ל" בני ברק  וראש מוסדות "אור ישרא

 שמסר נפשו למען הכלל 

 הרביץ תורה לעדרים והציל אלפי נפשות  

 בהכנסתם למוסדות תורה והשקפה טהורה 

 הקים מוסדות תורה וישיבות במרוקו צרפת וארה"ק

 ג תשפ"כא אדר 

 

 ת.נ.צ.ב.ה
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 ]לפי סדר א' ב'[   ישורים לעלונים שבועיים בנושאים שוניםק

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 ויקהל פרשת 

 

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[  : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

 

 כבוד ועונג שבת

 "שביתה" בשבת 

 שביתת שבת בספק ישראל

 איסור הבערה בשבת 

 העל טבעי במלאכת המשכן ובשבת

 עונשי בית דין בשבת 

 מעלת בוני המשכן 

 הכנה לשבת

 בעלות על משאבי טבע ]תכלת[ 

 איסור בניית המשכן והמקדש בשבת

 שאר עניני הפרשה...

 

   מעניני דיומא: פרשת החודש

 קידוש החודש  :מעניני דיומא

 ברכת החודש   :מעניני דיומא

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47393
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

 

   מעניני דיומא: ראש חודש

 מעניני דיומא: שבת מברכין "ניסן" 

 מניית החודשים מניסן :מעניני דיומא

 מעניני דיומא: מעלת חודש ניסן

 מעניני דיומא: ברכת האילנות 

   שלושים יום קודם הפסח:

 נושאים אקטואליים 

 

 כבוד ועונג שבת:  נושא בפרשה

 

 מחמדי התורה, תשע"ב לה, ב[  ]מצות עונג שבת בפת של איסור 

   עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"ב     , תשע"ברמת שלמה עומקא דפרשהלה, ב[  ] )שבת שבתון(  תלמוד תורה בשבת

 שבילי פנחס, תשע"ז שבעים ריבוא שבתות כנגד שישים ריבוא מישראל  

 תשע"ט    מחמדי התורה, תשע"ולה, ב[  ]  )שבת שבתון( לימוד תורה בעיון בשבת

 דברי אמת, תשע"חלה, ב[  ] )שבת שבתון(רוממות קדושת השבת 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ו לה, ב[  ] הנהגת האדם בשבת  -וביום השביעי יהיה לכם קודש 

 

 "שביתה" בשבת:  נושא בפרשה

 

]הכנה לשבת, דיבור והילוך של שבת, אימת שבת, שביתה מתוך מחשבה, בנין בשבת, הכניסה לזרים בית המקדש של הזמן    -השבת  

   הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"ב - תורת אביגדור אסורה[ 

 תשפ"ב    תורת הביטחון, תשפ"אשבת     -יום מנוחה וביטחון 

יום את השבת, כל השומר שבת כהלכתו  השבת מקור הברכה   לזכרו בכל  לנשים, החיוב  ולא    –]לימוד תורה בשבת, שיעורי תורה 

חמשה ימי עבודה בשבוע, מטרת הנשמה היתירה בשבת, באמירת 'ויכולו' נעשה שותף במעשה בראשית, ניצול הזמן הרוחני בשבת, אין  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב  סתירה בינו לבין עונג שבת[

 מלאכת מחשבת, תשפ"ב שמירת שבת ו'נדידת היבשות'  -הראשונים והגר"א בעניין קו התאריך 

הזקן צרכיו,  הדואג לכל  סיעודי עובד זר,  זקן ששכר מטפל  ]?  פועל המחלל שבת בשליחות אדונו האם האדון חייב מדאורייתא

א[ האם גוי מוזהר  .  לגוי לקחת מונית שנהגו מחלל שבת כדי לבא אליו בשבת בבוקר בשעה מוקדמת  האם מותר,  בבית החוליםאושפז  
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ד[ האם פועל שמחלל .  ג[ האם איכא איסור אמירה לעכו"ם.  גוי באמצע  ב[ האם ישראל מוזהר שלא להכשיל ישראל כשיד   על לפני עור

דגוי מוזהר,  כהפמ"ג  תוס' בע"ז כתבו דגוי אינו מוזהר על איסור לפני עור,    לעכו"ם.שבת חמור מאמירה   ו'  כתבו דהא  מאירי  רא"ש 

ישראל גורם לגוי להכשיל גוי אבל כשגורם לגוי להכשיל ישראל  כש  דאמר אביי דאלפני עור מפקדינן אלפני דלפני לא מפקדינן, היינו רק

אחר ואם הוא לא יכשילו    פני משה ז"ל חידש דישראל המכשיל ישראל  הזקן עובר על לפני דלפני.   איכא איסורא דלפני דלפני. ולפי"ז

 יכשל ע"י נוסע אחר.   נהג בלא"ה  היכול ליכשל ע"י אחר,    ע דאורייתא דהוי כחד עברא דנהרא דבלא"הישראל אחר יכשילו אין כאן לפנ"

גם לדעת המל"מ ז"ל דפליג על    רבנן.ד  יםואע"ג דגם בחד עברא דנהרא איכא עכ"פ איסור דרבנן, מ"מ הרי גוי אינו מוזהר על איסור

ז"ל מ"מ הכא שרי,   ז"ל הנ"ל דמותר לראשוןכשהסברת הפ"מ  להכשילו,    מכשיל השני אינו עובר בלפנ"ע, מודה הוא לסברת הפנ"מ 

גם אם מותר לישראל הראשון להכשילו.    , ל השני הוי שוגגולפי"ז להסוברים דהמכשיל בשוגג את חבירו לא עבר בלפנ"ע, אם המכשי

הם יכשילו אותו, והם אינם עוברים בלפנ"ע דשוגגים הם ושוב   הגוי לא יכשיל את הנהג, הרי אחרים שאינם יודעים עיקר שבת ושוגגים

הנהג. את  להכשיל  לגוי  מוקדמתב  מותר  בשעה  לבוא  יכול  אינו  המטפל  דהגוי  דכיון  לעכו"ם  אמירה  והנה   איסור  מונית,  יקח   אא"כ 

צורך חולה  להזקן אומר לו לקחת מונית ולהדלק האור,    בפתיחת הדלת של המונית נדלק האור דהוי מלאכה דאורייתא וא"כ הוי כאילו

.  דאין שליחות לגוי מ"מ פועל גוי עדיף, דהוי כיד בעה"ב   חידש דאע"גמחנ"א    מלאכה דאורייתא.לעשות    שאב"ס מותר לומר לעכו"ם

  נה ז"ל הביא דכ"ה מפורש בדברי כ' המנח"ח ז"ל דבפועל איכא שליחות אפי' בדבר עבירה, והאמרי בי  ע"ג דאין שליח לדבר עבירה,א

שייך שליחות במלאכת שבת דגוף המשלח נח    דעת רש"י ז"ל דגם במלאכות שבת איכא שליחות, ודעת הרמב"ם ז"ל דלא.  ראב"ן ז"ל

ינוח כתיב. גוי לחלל שבת עובר הבעה"ב על  ולמען  איסור תורה, דכיון דבפועל איכא שליחות לגוי וכיון דגם    אדם האומר לפועל שלו 

שבת איכא שליחות נמצא דהבעה"ב השולח את הפועל קעבר איסור דאורייתא של חילול   לדבר עבירה איכא בפועל, וכיון דבמלאכות 

בקבלנות גם לדעת המחנ"א ז"ל לא אמרי' ידו כיד רבו ובהרבה ישיבות איכא גוים שעושים מלאכה דאורייתא בשבת והתם   בלשבת. ]א

גוי לחלל  הוי בקבלנות[. כ' דגם לעת התוס' דבשליחות מעשה איכא שליחות לגוי מ"מ בשולח  ז"ל  ליכא שליחות דהגוי    נתה"מ  שבת 

עבירה כלל, מיהו מדברי הנוב"י ז"ל נראה דכהן טמא    ירה ולפי"ז לכאו' ה"ה בפועל דאין כאן מעשההשליח לא קעבד כלל מעשה עב

רק לגבי שליחות דהמעשה הוא של    מצינו זה נהנה וזה מתחייב הי' המשלח חייב.  השולח כהן טהור לאכול תרומה, לולי הסברא דלא

  דהיכא דליכא מעשה עבירה אין זה מתייחס כעבירה למשלח, אבל לענין פועל דאין זה "מ  נתה  השליח אלא דמתייחס למשלח בזה כ'

לדעת לפי"ז    אין זה עבירה כלל.  אלא נחשב כאילו הבעה"ב עשה המעשה דיד פועל כיד רבו, בזה לא מהני הא דאצל השליח  תייחסות'ה'

[ , דיני עבודה, פועל זרהזקן עובר בחילול שבת דאורייתא  יהודי דנמצא דעי"ז  המחנ"א ז"ל הי' מן הדין דאסור לגוי לקחת נהג מונית 

 עשר עטרות, תשפ"ג 

ממגד גרש    [, השינוי החל במי שהתחיל לשמור שבת, שמירת הרושם לימי החול]אור פניו של אדםמקרינה    -נשמה יתירה בשבת  

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' יא( - ירחים

 ( מהאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  -שבת תוספתלימוד התורה ביום השבת   

 מפיק מרגליות, תשפ"א ]שניים שעשאוה, אב ובנו, אמירה לגוי, הסיבה במקום כבוד אביו[ שביתה בשבת 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לז( -אז נדברו אזעקת השבת הראשונה בהיסטוריה...  

]מלאכת בונה בכלים ובקרקע, חיתוך חבלים שנועלים בהם כלים, פירוק  האם מותר לפרוץ דלת בשבת כדי להוציא ילד שננעל?  

לשבור חבל מהכלי ללא שבירתו, מנעול של כלי, שבירת מנעול שאינו חלק מכלי, ע"י עכו"ם, מנעול המחובר לקרקע, פתיחה ע"י מנעולן,  

   שמעתא עמיקתא, תשפ"ב את המנעול או את הדלת, קטן שננעל, פיקוח נפש, הצלה[

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ה   - ברוך שאמר  קדושת השבת

 מעדני אשר, תשע"חמדוע הזהיר משה על מלאכת הוצאה רק כשראה שהעם הביא מספיק?  

בהוצאה"   "ריבוי  בענין  חיים  החפץ  אף בדברי  שטבע  תינוק  העלאת  בשיעורים,  ריבוי  פרטי,  וציוד  הכרחי  ציוד  המוציא  ]חייל 

 נשיח בחוקיך, תשע"חכשמכוין להעלות דגים, נתכוין לבשר חזיר[ 

 מעדני אשר, תשע"ט  ?מחבר ספר האם מותר לקרוא בשבת בספר כדי להגיה את הספר מחר

 ( צד"ח ) עמ' רע שמקרא העדה, ת מלאכה הנעשית בשבת ע"י אחרים 
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]אוכל מצה ללא כוונת מצוה, אוחז שני אתרוגים אחד למצוה והשני סתם האם עובר בבל 'מתעסק' בהלכות שבת ובשאר איסורים  

 ( צהע"ח ) עמ' רשמקרא העדה, ת תוסיף, נתכוין להיתר ונמצא אסור, חובל, מלאכת מחשבת, שכן נהנה[

)ח"ב(   בבושם בשבת, סבון אסלה בשבת, צחצוח שינים, הליכה בגשם בשבת,  שו"ת במלאכות שבת  ]ריסוס במטהר אויר, שימוש 

עיון בספר טלפונ ים בשבת, משחק 'קליקס', פתיחה או קשירה באזיקון בשבת, חבישת כובע שימוש בבגד שהיה רטוב בכניסת שבת, 

רחב שוליים בשבת, חיתול מחליף צבע, סידור שיער בשבת לסובל מנשירת שיער, שימוש במברשת שיער בשבת, הוצאת תולעים בשבת, 

אוזניים בש סופי כשזורקו אחר הקידוש, אטמי  באופן  כינים בשבת, סגירת בקבוק בשבת  שישי אחר  היצאת  ביום  בגדים  כיבוס  בת, 

 אזמרה לשמך, תשפ"ב חצות היום, לבישת בגדי שבת ביציאה מהמקווה, חיתוך נייר טואלט בשבת קודם הבדלה[   

מחמדי         הגר"א עוזר, תשע"ה לה, ב[  ])תעשה מלאכה(    ]מלאכה שאינה צריכה לגופה, פסיק רישיה, מתעסק[  מלאכת מחשבת בשבת 

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ו     התורה, תשע"ו

זרע    לה, ב[])תעשה מלאכה(    , מלאכת מחשבת בפחות מכשיעור, במלאכת הוצאה[בגברא ובחפצא]מלאכה    מלאכת מחשבת בשבת

 ברך, תשע"ח 

להנחה, לשרוף העצם כדי לאכול את הבשר, בקרבן פסח, מוחק כתובת קעקע, לחלל    ]לא נתכויןמלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב  שבת כדי להציל מחילול שבת, הוצאת מעדר לחפור קבר[

 גרש ירחים, תשפ"ג ממגד בשבת  גדרי מלאכה שאין צריכה לגופה

 זרע ברך, תשע"ד לה, א[  ]  )כל עדת בני ישראל(חיוב נשים בעשה דשביתה בשבת 

 מעדני אשר, תשע"ח   להתבונן על עבודת גוי בשבת, בכדי ללמוד ממנו

 )עמ' פו( תשע"ט  ,אספקלריא   שבת, עולם אחר

   )עמ' קטו( תשע"ט ,אספקלריא   רצה נא במנוחתנו

 מעדני אשר, תשע"ב לה, ב[  ] )שבת שבתון(  ]הכנה משבת לחול[הלבשת ילדים בשבת אחה"צ בפיג'מה לצורך הלילה 

 מאור השבת, תשע"ד לה, ב[   ])שבת שבתון(   ביטול כלי מהיכנו

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

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

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

  -  עור  לפניבהשארת האתר פתוח,    דשבת  זילותא  בהשארת אתר פתוח בשבת,  עיןה  מראית,  שבת  כרשכתיבה במחשבת בשבת, איסור  

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

 עולמות, צז לה, ב[  ]  )שבת שבתון( לכמה שעות צריך לסגור את האתר[

 ( סואספקלריא, תשפ"א )עמ'  הנאה בשבת ממלאכה שעשה יהודי בחו"ל דרך המחשב  

וצידה,  גרמא במלאכת שבת   גרמא באפיה בישול  גרמא בחק תוכות,  פעולה, הסקה בכלים,  פעולה או ספק  ודאי  ]מלאכת מחשבת, 

 אשר, תשע"ט מנחת   [, גרם מלאכה בשבתחרישה ע"י מכונה

 על הפרשה, תשפ"ג  איסור מלאכה בשבת שלומדים מהמשכן

היסודות ההלכתיים של    והשפעתן עלהתפתחויות טכנולוגיות    ,שימוש בחשמל בשבת. איסור תורה או איסור דרבנןה]חשמל בשבת  

 תורה והוראה, תשע"ט   [ , בית חכם בשבת 'אלקסה'המנהג בפועל, חשמל בשבת

     טעמא דאורייתא, תשפ"א   טעם איסור ל"ט מלאכות בשבת

 בעמק הפרשה, תשפ"ג  ]הרב משה בצרי שליט"א[ ]ל"ט מלקות[מדוע דווקא ל"ט מלאכות בשבת 
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 אורות הגבעה, תשע"ד לה, ב[  ] )שבתון(  שביתה בשבת, אי עשית מלאכה, או מצוה בפועל

 נוה ההיכל, תשע"ד לה, ב[   ]  )שבת שבתון(  הצטרפות לגוי הנוסע ברכב לצרכיו

קובץ    -  מסביב לשולחן  האם נחשב כטחון, טחינת מאכל מבושל, טוחן אחר טוחן[]חיתוך ירקות לסלט, טיח לח  מלאכת טוחן בשבת  

 גיליונות, תשע"ט )עמ' ז(

 הגר"א עוזר, תשע"א לה, ב[ ])שבת שבתון(   מלאכת שבת בשינוי

והראשונים דרה"ר דאורייתא ד הוצאה, טלטול[    וקא בשישים רבואובשיטת הגאונים  היחיד, כרמלית,  ורשות  הרבים  ]רשות 

  )עמ' לו( תשע"ט ,אספקלריא

  )עמ' מז( תשע"ט ,אספקלריא  'ששת ימים תעשה מלאכה' 

  )עמ' קט( תשע"ט  ,אספקלריא  בדין חלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה

 מעדני אשר, תשע"ט   (קיט)עמ'  תשע"ט ,אספקלריא  טלטול בשר חי בשבת

 )עמ' נו( תשע"ט  ,אספקלריא  [שעתיים קודם צאת השבת ופעלשי]הפעלת 'בוילר' בערב שבת ע"י שעון שבת 

 מעדני אשר, תשע"ו  ]כח, ל[ ]כתיבה, שאילת אורים ותומים בלילה[  תאורים ותומים בשב

   מציון מכלל יופי, תשע"ט ]כתיבה סגולית ע"י השמיר[ כתיבה בשבת על אבני החושן והאפוד

 משך חכמה, תשפ"ב העושה מלאכה 'יומת' ולא 'מות יומת'?  -מדוע נכתב לגבי שבת 

   ו"דברי הלכה, תשעכח, ה[  ]  )התכלת והארגמן(איסור צביעה בשבת, וצביעה באוכל 

 נאה דורש, תשפ"א השבת אינה למכירה  

]צורת המשיחה, השינוי בנמשח, משיחת מלך וכהן גדול בשבת, ביום כיפור, נזירות בשבת, שימוש  הן גדול בשמן המשחה  משיחת כ

ע"י הכהן סיכה[  בשמן המשחה  גדול בשבת, איסור  כוהן  בורר במשיחת  ביום הכיפורים, איסור  פקודיך    הגדול, טלטול שמן המשחה 

 דרשתי, תשע"ט 
 

 בספק ישראל   -נושא בפרשה: שביתת שבת 

 

 אורות הגבעה, תשע"ד לה, ב[  ]  )כל העושה בו מלאכה( שחילל שבת האם נהרג? ]ספק ישראל[אסופי 

 פניני אי"ש, תשע"ח ]ח, כב[   )יום ולילה לא ישבותו( האם דינו כעכו"ם ששבת  -גוי שקיבל עליו כל התורה 

]טבל לשם גירות והיתה חציצה במיעוט המקפיד, או טבל שלא בפני שלושה, טבל בפני בי"ד בלילה, גר  גוי מדרבנן  גר מדאורייתא ו

 -פניני הלכה  לה, ב[   ]  )שבת שבתון(  שמל ולא טבל, ספק ישראל ספק עכו"ם, אסופי, דינו בגזל מדרבנן, חילול שבת באיסורים דרבנן[

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

פניני      נוה ההיכל, תשע"ה   ]ח, כב[    )יום ולילה לא ישבותו(  ]מעשה בירושלים בשנת תר"ח[שמירת שבת לגר שמל ועדיין לא טבל  

 אי"ש, תשע"ח 

]שמירת שבת, דין בני נח, מצא תינוק מושלך בעיר שמחצה גוים ומחצה ישראל   ? קיימו האבות את התורה אם היו כבני נחכיצד  

שדינו כישראל לחומרא מה דינו לגבי שבת, יום גויי ויום יהודי מאימתי, בשבת ויום כיפור סמוכים, אברהם עצמו קידש את החודשים,  
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ח הוי משאוי, יציאת אשה בשבת לרה"ר בציצית האם הוי משאוי, תינוק שנמצא והטיל בעצמו לצאת בשבת לרה"ר לבוש ציצית דלבן נ

 שלמים מציון, תשע"ח    ]ח, כב[  )יום ולילה לא ישבותו( ציצית מקיים בה לא תשבותו[

 בינת המשפט על משך חכמה, תשע"ח )וכבסו שמלותם, באונקלוס( ]יט, י[ ]גר שמל ולא טבל[דין הטבילה קודם מעמד הר סיני 

 נוה ההיכל, תשע"ד   )אתם ושביכם, ברש"י( ]לא, יט[ שמירת שבת של גר שמל ולא טבל 

 , תשע"ד הגר"א גניחובסקי   ]ח, כב[   מאימתי, מליל שבת או מיום שבת?  -שמירת שבת לגוי 

 נוה ההיכל, תשע"ט    קיבל שבת מבעוד יום האם יכול לחזור בו?

 ברך, תשפ"ג א  [ארוסה או בעולה, מעלת תורה ושבת שנתנו בחשאי ועכו"ם ענינם פרהסיאכלה, ] שמירת השבת ע"י האבות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]ח, כב[    כיצד ינהג בשבת?   -מי שהוא ישראל וגם בן נח  

    עומקא דפרשה, תשע"ז  ]ח, כב[  )יום ולילה לא ישבותו( ]איסור גוי ששבת, שמירת שבת לגר שמל ולא טבל, לפני מתן תורה[גוי ששבת 

]מדוע חייב מיתה, סיבת האיסור חיוב מלאכה או חידוש דת, גר שמל ולא טבל, האבות קודם מתן תורה, מלאכה שאינה   גוי ששבת

 636מסביב לשולחן,    צריכה לכופה[
 

 איסור הבערה בשבת  נושא בפרשה:

 

בשבת   זרם חשמל  הגברת  בשבת,  בחשמל  ומכבה  מבעיר  בשבת,  בחשמל  בשימוש  לאונס  עצמו  מכניס  בשבת,  חשמלי  מתח  ]שינוי 

   עומקא דפרשה, תשע"ז החשמל ע"י השימוש, נר שבת ע"י חשמל, שימוש בחשמל המיוצר בחילול שבת[ 

מנחת    [לה, ג] )לא תבערו אש ביום השבת(    ]ובגדרי 'מבעיר' ו'מכבה'[ כליון הנשרף    עשיית האפר או,  עשיית האש  -  מלאכת מבעיר

   אשר, תשע"ח

 ]מכבה או מבעיר, פסיק רישיה דלא ניחא ליה, דבר שאינו מתכוין, בהבערה לא בעינן מלאכת מחשבת[טלטול דלת שנר מחובר אליה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח 

 על הפרשה, תשפ"ג ת מבעיר  מלאכ

 מעדני אשר, תשפ"ב האם יש עניין לישון בשבת יותר מביום חול לקיים 'עונג שבת'? 

 מעדני אשר, תשפ"ב ]כשנהנה לראות אותו כבה[ א בשבת לאור הנר? והאם לילד מותר לקר

 תשע"ט     מחמדי התורה, תשע"ולה, ג[  ] )לא תבערו אש ביום השבת( היתר הדלקת נרות בערב שבת 

לה, ג[   ] )לא תבערו אש ביום השבת(    ]הנאה מחילול שבת[האם להתיר לילד קטן לראות מכוניות נוסעות בשבת כדי להפיג בכיו?  

 פרי עמלנו, תשפ"א 

 גינת נוי, תשפ"א  ]לא להתגאות וליפול לאש השטן בשבת ובחול[אל תעש עצמך 'בער' 

 מעדני אשר, תשפ"א    (שידע"ח )עמ' שתמקרא העדה,    הבערה ללאו יצאה או לחלק יצאה

 ( שטוע"ח ) עמ' שמקרא העדה, ת  ]קלקול או תיקון אצל יצרו[מבעיר דרך השחתה 

 נוה ההיכל, תשע"ד      מעדני אשר, תשע"דלה, ב[   ]אך החשמל דלק  אשה ששכחה להדליק נר שבת 
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 מלאכת מחשבת, תשע"ז  לה, ג[]  )לא תבערו אש ביום השבת(מומר למלאכת שבת אחת בצנעה, האם נחשב מומר? 

 צבא הלוי, תשפ"ב  שליח לדבר עבירה[  -]האם נכרי שהדליק בשבת  אמירה לעכו"ם באיסורי שבת שאין בהם סקילה

]בגדים השרויים במים אין להעמידם ליד האש בשבת, מבשל, הדלקת נר חנוכה בשומן שנתבשל בחלב או  האם הבערה ללאו יצאת?  

 צבא הלוי, תשפ"ב בחמאה[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו לה, ג[ ])לא תבערו אש(  הדליק נר לחולה בשבת, האם חייב לכבותו בצאת השבת ולהדליקו שוב?

ויש את זה לשכנוחולה שיש בו סכנה בשבת ש לו חיוב לתת את זה כדי למנוע חילול שבת  צריך כמה דברים     ?האם יש 

עלות  ת בהצלת החולה, טומאת כהן לקבורת המת כשנ]חיובו של הזול לכך  עצות כשיש  צורך לחפש  ע"י אחר בשכר, אין  יתן לקוברו 

 דני אשר, תשפ"ג מע [והוצאה כספית

בשבת   בישול  ממיחם איסור  פינה  ראשון,  כלי  ערוי  שנצטננו,  מים  מבשל,  ספק  בשוגג,  יחתה  ושמא  בישול  איסור  נפש,  אוכל  ]גם 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ט עור בן דרוסאי, קצת יותר מבן דרוסאי[למיחם, בישול כשי 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט האם יש איסור הבערה ביום טוב? 

פקודיך דרשתי,    ]הלימוד וההבנה המיוחדת בשבת, הקשר בין הדלקת הנר לבנים תלמידי חכמים[ לימוד בשבת    -הדלקת נר שבת  

 תשע"ט 

]נר שלהבת, פמוט, אין דרך לטלטל נר, וביום טוב, טלטול תנור חשמלי מופעל, טלטול תנור ע"י דחיפתו ברגל[  איסור טלטול נר דולק  

 שלמים מציון, תשע"ח 

בשבת   הנמשכת  שבת  בערב  והקצוה"ח[הדלקה  חציו',  משום  'אשו  ב"ק  יוסף  הנמוקי  ג[  ]  ]דברי  תשע"ו לה,  גניחובסקי,       הגר"א 

 )עמ' סד( תשע"ט ,אספקלריא

בארה של      מעיינות מהרצ"א, תשע"ו     מדי שבת בשבתו, תשע"ו     מעדני אשר, תשע"הלה, ג[   ]  אזהרה מיוחדת מפני מחלוקת בשבת  

אשיחה      אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לח(  -המחכימה    הפרשה      מעדני אשר, תשע"ז     תו, תשע"זמדי שבת בשב     תורה, תשע"ז

 בינת זקנים, תשפ"ב    בית מדרש ישיבת מיר, תשפ"א    באר הפרשה, תשפ"א )עמ' ט(  תשפ"ב   בחקיך, תשפ"א

 שואלין ודורשין, תשפ"א    כעס חמור ממלאכת הבערה בשבת

 על הפרשה, תשפ"ג ]דרבנן או דאורייתא[ כפייה על המצוות בשבת 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ו(   לה, ג[  ] )לא תבערו אש(גרם להחזרת שלום בית בערב שבת, האם יכול לקבל החזר כספי? 

ג[   ]   )לא תבערו אש(  הבערה לחלק יצאה  גניחובסקי, תשע"ה       מעדני אשר, תשע"ה לה,  הגר"א עוזר         זרע ברך, תשע"ה     הגר"א 

 תשע"ב 

 נוה ההיכל, תשע"ה לה, ג[ ])לא תבערו אש(  חימום תבשיל בשבת על כיריים מכוסות

   תורה והוראה, תשע"בלה, ג[ ] לא תבערו אש() תאורה חשמלית לנרות שבת ולשאר מצוות

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

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

,  אור החשמל   ל, ברכת בורא מאורי האש בהבדלה ענורה פלואורסנטית,  ר דלוק לכבוד שבתנאו    נר לכבוד שבתמצוות בגרמא, להדליק  

נורת בבחשמל,    נר חנוכה,  על ידי חילול שבת  ברכה על נר שבת והבדלה מחשמל המיוצר,  נר הנמצא בתוך אספקלריא, אבוקה,  שלהבת

בברכה, כיבוי חשמל   בדיקת חמץ, הדלקת חשמל במצבר,  חונוצר בכל רגע בתחנת הכחשמל  ה, כי  חשמל אין זרם למשך זמן ההדלקה

 " נר תמידהבדל בין "ה  ,  הנודר נרות האם יוצא ידי חובה בחשמל  -נר למאור בבית הכנסת  ,  נר נשמה,  הנרבשעת בדיקת החמץ לאור  

 עולמות, רצ   [האם אסור לעשותה -מנורת חשמל בעלת שבעה קנים , שעיקרם להאיר למתפלליםלשאר נרות זכר למנורה שבמקדש 
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 ע"ו שלמים מציון, תשלה, ג[  ])לא תבערו אש( לבישת בגדים הטעונים חשמל סטטי 

ג[  ])לא תבערו אש(    ]'חילול ה' חמור מ'מעשה שבת'[ השימוש בתאורה בשבת בלא חילול שבת   נשיח       נשיח בחוקיך, תשע"ו לה, 

 בחוקיך, תשע"ז 

 

 נושא בפרשה: העל טבעי במלאכת המשכן ובשבת

 

נס?   ע"י  בשבת  ואמירה  מלאכה  קולמוס  השבעת  משה,  ע"י  קולמוס  בהשבעת  תורה  ספרי  י"ג  וכתיבת  בשבת  רבנו  משה  ]פטירת 

במחשב בשבת, לנוכרי, הקמת המשכן ע"י משה, בישול בשבת ע"י מחשבה בירידת המן, שאלה באורים ותומים בשבת, הקלדת אותיות  

בריאת אדם בספר יצירה בשבת, הריגה ע"י שמות קדושים בשבת, על טבעי, קפיצת הדרך, הבדל בין אם הארץ קפצה אליו או הוא  

 אוצרות אורייתא, תשע"ח  קפץ[

 בארה של תורה, תשע"ד לה, ב[  ] )שבת שבתון( ]איסור בונה[בריאת גולם בשבת 

עצמו",  ]  המשכןהקמת  מלאכת   את  נושא  "חי  השמיר  תולעת  היתה  האומנים במשכן  ומעשה  המשכן  ועל  נדבת  טבעיות  מלאכות   ,

 עומקא דפרשה, תשע"ד לו, א[  ]  )לדעת לעשות( טבעיות[
 

 עונשי בית דין בשבת  נושא בפרשה:

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה לה, ג[  ])לא תבערו אש( הריגה ע"י בי"ד בשבת 

     הגר"א גניחובסקי, תשע"הלה, ג[  ] )לא תבערו אש(הריגת בא במחתרת בשבת  

]עשיית דין עצמית ע"י יחיד, בעל הבית אינו חייב ליתן כל ממונו למנוע הריגת בא במחתרת שהוא בדיני  הריגת בא במחתרת בשבת  

חילול שבת חייב ליתן כל ממונו ולא להיכשל בחילול שבת, היתר הריגה בשבת מדין  -בין אדם לחברו, אך יתכן שבדיני בין אדם למקום

ברו מנסה להתאבד האם חייב להוציא כל ממונו למונעו, מניעת הריגת הרודף ע"י פיקוח נפש, והיתר הריגה בחול מדין נרדף, הרואה ח

 עשר עטרות, תשפ"אלה, ג[  ]  )לא תבערו אש(  הנרדף[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה לה, ג[  ] )לא תבערו אש(ת הריגה כדי למנוע חילול שב 

אורות         מעדני אשר, תשע"ב       אשכול יוסף, תשע"ג      אשכול יוסף, תשע"ה לה, ג[   ]   )לא תבערו אש(  שריפה כעונש על חילול שבת

 הגבעה, תשע"ז 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח לה, ג[  ]  לא תבערו אש() ]בעידניה[מיתת בי"ד בשבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד לה, ג[  ] )לא תבערו אש( מיתת בי"ד בשבת בהריגה כלאחר יד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זלה, ג[   ] )לא תבערו אש(הרג בשבת מי שחייב מיתת בי"ד, האם דינו כהורג טרפה? 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א ? איך הרגו את המקושש עצים לפי רבי עקיבא

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד לה, ג[  ]  )לא תבערו אש(  האם בית דין מלקין בשבת?
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מאסר כעונש, או רק כאמצעי הגנה מפשיעה, הסמכות לאסור לזמן קצוב, מאסר כאמצעי  ]צידה באדם,  מאסר ומעצר אדם בשבת  

   עולמות, רנט   איסור עשיית "דין" בשבת[   -כפיה לתשלום חוב ממוני, כאמצעי כפיה לקיום פסק בי"ד, הכנסה למעצר או מאסר בשבת 

    תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג   ד"ההיכל, תשע והנ    אורות הגבעה, תשע"ג

, תושבות, העוסק בהלכות שבת אחר השבת, ]זמן יציאת שבת בגיהנום, הפרשי שעות, קו התאריךכיצד יצא לבן מהגיהנום בשבת?  

 מים זכים, תשפ"ב     מים זכים, תשע"ט  [קדושת השבת

 

 מעלת בוני המשכן   נושא בפרשה:

 

 וידבר משה, תשפ"א]עושי רצונו של מקום, עבודת נדבה מולידה אהבה[  גילוי אהבתו ית' לישראל -הקדמת ציווי המשכן 

 מעדני אשר, תשפ"א ?   האם מי שנותן צדקה לפי מה שרואה שחבירו נותן האם אינו מעולה

 מתוקים מדבש, תשפ"א  'מפתח להצלחה בתורה ובעבודת ה -ההשתוקקות 

 מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"ג הרב   משכן, שבת והכנסת הבורא לכל פינה

]נפח גדול לבית קטן, פעולה  מדוע האריכה התורה בספר שמות בארבע וחצי פרשיות בענין בניית המשכן שהוא מבנה ארעי?  

כולו, לב האומה, המשכן הוא מרכז העולם וכל מחנה ישראל סובב סביבו, שלוש מאות ששים ותשע שנים עמד המשכן הנעשית ע"י העם 

, גם אחר שהעם לא חנה בפועל סביבו, זכר לאותה תקופה, עידוד העליה לשילה בימי אלקנה, קיום מצוות עליה לרגל, והשבת  בשילה

ת בנה שמואל למשכן שילה, התופעה מתרחבת בחיי העם ונערו דוד מחבר את ספר  הרעיון בדבר מרכזיותו של המשכן, חנה מקדישה א

התהילים המרבה בשבחי ותהילת ה', בכל בית יהודי, דוד מתמנה כמלך, חנוכת בית המקדש ע"י שלמה המלך היתה שיא מפעלו של 

נתעלה -ו הצנוע של אלקנה, ועלה האישאלקנה בהנחלת רעיון המקדש בחיי העם היהודי, חלום בניית בית המקדש התחיל בתוך בית

את   לבסוף  בנה  וכך  שלו,  ביתו  את  לבנות  הזנן  את  הקדשי  אך  המקדש,  בית  את  בנה  לא  וגם  תהילים  את  חביר  לא  אלקנה  בביתו, 

ות  בכל ישראל, הדביק את העם בהתלהבותו, סיפורו של אלקנה הוא 'מודל' עבור כל יהודי, התעל-בעירו -בחצרו-המקדש. נתעלה בביתו

הרב אביגדור מילר זצ"ל,    -  תורת אביגדורבבית לאיש, והתעלות בבית לאשה, ברכת המזון בכוונה, קופות צדקה, וסיפור מעשי חכמים[  

 תשפ"א

ש  ]הסיבות להשראת השכינה, למ"ד קדושה בטלה, תפילה לנוכח המקדש והמשכן, מי יבנה את בית המקדהשראת השכינה במקדש  

 עומקא דפרשה, תשפ"א   השלישי, תכלית בניית המשכן[

 משנתה של תורה, תשע"ו   [לח, כב] )כאשר ציוה ה' את משה( חוסר ערכיותו של ה"בערך" 

י לא להרבות אך בצדקה בזמנינו יתן כפי כוחו, גדול כוח רבים המשתתפים בהקמת ישיבה  ]במחצית השקל היה ציוותרומת האדנים  

אף שתרומתם אינה מרובה מתרומת שני גבירים אשר יחד תרמו כל אחד חצי ישיבה, גדר שניים שעשאוה בהלכות שבת, זה אינו יכול 

מת האדנים בכך נעשה כל אחד אינו יכול ושוב היה לו חלק בכל  נחשב שעשו יחד, וכדי לזכות את בני ישראל הוגבלה תרו -וזה אינו יכול 

 ישיבת מיר, תשפ"א ]רבי אליהו ברוך קמאי זצ"ל[  המשכן[

]מדוע לפי"ז לא נבנו בתי המקדש ע"י משה ודוד? שותפו גם גויים?    , ובבניית המקדשבני ישראל  רק ע"יהמשכן  דוע נבנה  מ

למשכן?[ שונים של תרומות  סוגים  צווה העם להביא  אותו(    מדוע  רוחו  נדבה  איש...  כל  ויקהל     [כא  לה,])ויביאו  רוזנבלום,  שיעורי הרב 

 תשע"ד 

]שופר כשר מעיקר הדין ע"י גוי, אך מעלה יש בעשייתו, דברי הספורנו  האם יש מעלה לתקוע בשופר שיוצר ע"י ישראל יר"ש?  

במעלת משכן משה מול מקדש שלמה, דברי הגר"א להסתופף תחת אילנות מעשה ה', מעלת רבי חייא, דברי הגר"ח מוולוזין על ספרים 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  לג(   שהדפיסם מי שאינו הגון[
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אוסף   -הפרשה המחכימה     כאיל תערוג, תשע"ו   [כא  לה,] )ויביאו כל איש... נדבה רוחו אותו(    ]גדולים מעשי חייא[  טהרת בניית המשכן

 נר יששכר, תשע"ח    ט(גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל

המשכן   לבנית  ונפש  גוף  התורה,  מסירות  להבנת  והמתיבתא']היגיעה  השוטשטיין  הם[ 'דור  היכן  חכמים  תלמידי  אספקלריא,     , 

 ( עגתשע"ט )עמ'  

לאחריו   העגל  חטא  לפני  המשכן  מלאכת  ציווי  בין  לבין ההבדל  המשכן  לבניית  חומרים  בין  ההבדל  השבת,  לשמירת  ]הקשר 

אוסף גיליונות, תשע"ט   - נחל אליהו    אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ח( - [ בורנשטיין זצ"ל]הגרש"י   פניני זאת ליעקב  חומרים לעבודת המשכן[

 )עמ' נב(

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט  -  ברוך שאמר  נדבת המשכן וחטא העגל -תשובת המשקל 

אספקלריא, תשע"ט       [כמה דברים מתוקנים מפני דרכי שלום]ולא הלך משה אל בעלי המלאכה,  משה?   מדוע הביאו את המשכן אל  

 (נז)עמ' 

 ( צ"ט )עמ' אספקלריא, תשע  תכלית לא אמצעי -העמל בתורה ובמצוות 

שאלת המטרוניתא את ר'  כוונת  מה  ,  מדוע לחלק מהדעות הקדימו הנשים לתרום לפני הגברים,  ''ויבואו האנשים על הנשים'']חכמי לב  

מי ראוי להיקרא ,  ''אין חכמה לאשה אלא בפלך  -  מה התכוון ר' אליעזר בענותו,  אליעזר מדוע לא נענשו כל החוטאים העגל באותו עונש

''תנו מאתכם'',  חכם לב ולא  ''קחו מאתכם תרומה''  ''חכם לב'',  מדוע צוותה התורה  מדוע ,  המשמעות לתת חכמה לאדם שהוא כבר 

הכינו כיור   מדוע באמת מהמראות הצובאות ,  מדוע רק בכיור כתבה התורה מי הביאו וממה הביאו,  דווקא משה טיפל בארונו של יוסף

 עמל משה, תשס"ג [  במאי קא זכיין'' - ''נשים, דווקא

בניית ל, כוח  ]נתנו תכשיטים יפים ולא שבורים, היו פטורות מתשובה על חטא העגל שהרי לא חטאו בעג שבח הנשים בנדבת המשכן  

גל  [  נך כרצונון, שעשני כרצונו אינו צידוק הדין אלא בעלמא די ברא כרעותיה, ויקחו לי לשמי, עשה רצובית בחכמה ורתימתו למשכה

 ג עיני, תשפ"

 תשפ"ג   נחל אליהו, ן'מלאכת המשכ'לצווי  'שבת'הקדים אזהרת  -יכול!  'שעושה'מי 

ופלאיה   הלב  בלב]נדבת  הנדבה  המשכן  .  בלב דווקא  מדוע  ,עיקר  בתרומת  וה"נעלם"  הרוח  .  ה"מושכל"  יכולתו;    -נדיבות  כפי 

כאשר הנשיאים הביאו את  לכן  .  בזריזות.  בשלמות  -הנדבה לתרומת המשכן  .  לבהדרגות בנדיבות  .  יותר מכפי יכולתו   -נשיאות הלב  

והמילואים השוהם  אבני  מעלת  גם  כך  ובשל  משמם,  י"  האות  נגרעה  באחרונה,  נכתבו ,  נגרעה תרומתם  כן  הדברים  בסוף ועל  י"ג 

הנסים  ח.  על פי דעה אחרת במדרש[ לא היה כל טור   -למשכן ]או שהסיבה לגריעות זו היתה, כי בהבאתם ]על ידי ענני הכבוד    שנצרכו

המשכן   במלאכת  ישראל  -והנפלאות  של  גדו לכבודם  לניסים  זכו  ישראל  ומופלאים.  למלאכה  ,לים  בדיוק  הספיקה  תרומתם  שכל 

שיעורים  [  "שהם לכאורה "שני דברים הפכיים  "דיים והותר ר הכתוב "והמלאכה היהיאו. בולעשיית המשכן להשראת השכינה בישראל

 בחומש ע"פ אור החיים ]עולמות[, כב 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' כד(   נשים בבניין בית המקדש

 

 מדוע דווקא בצלאל 

 

]בצלאל ואהליאב, נכדו של חור שנהרג בגלל העגל שנעשה ע"י מיכה משבט דן,  שהקב"ה סידר בכבודו ובעצמו  החברותא היחודית  

הערכה   בצלאל,  של  האינסופית  ההתלהבות  את  מגדיר  המחנות,  לכל  מאסף  שמע,  קריאת  זמן  סוף  דין,  הוא  דן  אהליאב,  של  שבטו 
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בין השניים, בכל ק ואהליאב, הכבוד ההדדי  בין בצלאל  ניסן שמונים פסוקים לקורבנות הנשיאים הדדית  ובכל קבוצה, בחודש  הילה 

 אז נדברו, תשפ"אלהוכיח שלכולם יש מקום שווה, לכן אין אומרים תחנון כי יש י"ב ימי חג לכל שבט[ 

סר נפשו נגד חטא העגל, וודאי שבנו לא היה חשוד בכוונה זרה מ]חור אביו  מדוע דווקא בצלאל נבחר לעשות את הארון והכרובים  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב   כות אבות[בעשיית הכרובים, ז
 מלאכת מחשבת, תשע"ו     נר יששכר, תשע"ב     שבילי פנחס, תשע"ולח, כב[  ] (')עשה את כל אשר צווה החכמת בצלאל 

       נר יששכר, תשע"אלח, כא כב[  ] )ובצלאל בן אורי עשה(מדוע העביר משה את מלאכת המשכן לבצלאל ולא ביצעה בעצמו? 

בזהב שתרמו הצדיקים ועושי ודש הקודשים רק  ברוח קדשו השתמש לק  בצלאל  -ת החודש  בבין פרשיות ויקהל פקודי לש

 שבילי פנחס, תשפ"ג  תשובה מאהבה על חטא העגל

מחשבה ך  הוויכוח בדר]  המשכן שהוא קדושת משה רבינו לכלי המשכן שרומזים על קדושתם של ישראל  בצלאל הקדים את

 שבילי פנחס, תשפ"א  [אם להקדים עשיית הכלים לעשיית המשכןה בין משה רבינו לבצלאל

  שמע   בצלאל זכה לכוון ליעקב אבינו שנקרא א"ל שנטע ארזים לקרשי המשכן כנגד קריאת ת"?היית וידעשמא בצל אל  "

 שבילי פנחס, תשפ"ב 

 בעמק הפרשה, תשפ"ג  ]הרב משה בצרי שליט"א[  אהליאבובצלאל  –בוני המשכן בשלמות 

, עשיית המשכן היא מצוה אחת, ועשיית כל כלי בנפרד אם להקדים עשיית הכלים לעשיית המשכן]  הוויכוח בין משה רבינו לבצלאל

קטנות מול מצווה אחת גדולה הלוקחת זמן רב, יש לו כסף לקנות תפילין או מזוזה וציצית, כמות  מצוות רבות, עשיית כמה מצוות  

 מים זכים, תשפ"א [המצוות או חומרתן

 שבילי פנחס, תשע"ט  [אם להקדים עשיית הכלים לעשיית המשכן] מחשבה בין משה רבינו לבצלאלך הוויכוח בדר

 

   הכנה לשבת  נושא בפרשה:

 

שיעורי ליל     טז, ה[ ] )והכינו את אשר יביאו(     מצוה אחרת והזיק[]רץ בערב שבת והזיק, רץ לצרכי שבת והזיק, רץ לדבר     הכנה לשבת

 ברכת יצחק, תשע"ח  - שישי

שבת צרכי  של  לקניות  בהליכה  פסיעות  שכר  יש  פס?  האם  פסיעות[  יע]שכר  שמרבה  במי  תורה  ביטול  המצוות,  בשאר  ות 

 (קבתש"פ )עמ'  ,אספקלריא

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לד(    מאור השבת, תשע"ט  ]בהשכמה, לפני התפילה, תדיר ושאינו תדיר, רץ לצורך מצוה[חיוב הכנה לשבת 

רו  תורה והוראה, ית     עומקא דפרשא, תשע"ב    זרע ברך, תשע"ה    נשיח בחוקיך, תשע"ו  טז, ה[])והכינו את אשר יביאו(      הכנה לשבת

מאור השבת,         משנתה של תורה, תשע"ח    שע"זפרי ביכורים, ת     תשע"ט    התורה, תשע"ז  מחמדי     מעיינות מהרצ"א, תשע"ו     תשע"ה 

 תשע"ח 

 אשכול יוסף, תשע"ו )תעשה מלאכה( ]לה, ב[  ]הפטור מהשבת אבדה כי "אינה לפי כבודו"[ הכנה לכבוד שבת ע"י ת"ח   

 אשכול יוסף, תשע"ו ]לה, ב[   ]ביטול תורה[הכנה לכבוד שבת אף שהמצוה יכולה להיעשות ע"י אחרים 

]להכין צרכי החולה היולדת והמילה לפני שבת, יולדת בסוף הריונה לשהות בשבת בקרבת בית    הכנה לפני שבת למנוע חילול שבת

)והכינו    חולים, להכין עצמו קודם פסח להיות בירושלים, להשכיר עצמו כפועל עבור רכישת מצות סוכה ארבעת המינים וסעודת שבת[

 מנחת אשר, תשע"ח  טז, ה[ ]את אשר יביאו( 
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 זרע ברך, תש"פ כבוד הלילה וכבוד היום בשבת  

יותר מהמסייע לכול הכנה למצוות שבת ולמצוות בכלל   יותר מבשלוחו, העושה מקצת המצוה חשוב  ]מצוה הבאה לידך, מצוה בו 

 נועם אליעזר, תשפ"א   המצוה, סנדק ומוהל בברית[

מקרא העדה, תשע"ח    ]שלוש סעודות, מלבושי שבת, מאכל ומשתה לשבת, וביום טוב, מצוות שביתה, מצוות שמחה[  כבוד ועונג שבת

 (מב)עמ' ש

 מעינות בני יששכר, תשע"ח   ]כהכנה לזמירות, סעודת שבת ותלמוד תורה[שינה בערב שבת כהכנה לשבת 

דל ההכנה בימי המעשה כך גודל השפעת השבת, שבת אין ו]איך להפוך את השבת שוב למתנה, מי שטרח בערב שבת, כג  ההכנה לשבת

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מה(  - תוספת שבת לה מדיליה[ 

 עמ'(  30אשיחה בחוקיך, תש"פ )    הלכות הכנה לשבת

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

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

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  ]קודם מתן תורה ואחר מתן תורה[הכנת משה לדבר עם ה' 

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

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' נה

ומנשה   למי?    -אפרים  קודם  מי  הבא:  לשבוע  כהכנה  והשבת  לשבת  והתרנגולת[ ההכנה  הביצה  טוב,  ועשה  מרע     ]סור 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כו(

 מעדני אשר, תשע"ב )שבת שבתון( ]לה, ב[   ]הכנה משבת לחול[פיג'מה לצורך הלילה הלבשת ילדים בשבת אחה"צ ב

]הכנסת אוכל למקרר כדי שלא יתקלקל, ללכת לחליבה, טבילת אשה בשבת כשהבעל יגיע במוצאי איסור הכנה משבת למוצאי שבת  

שבת, טלטול מחמה לצל, הצלה מפני הדלקה, הבאת יין להבדלה, החזרת לולב למים, החזרת שופר לביתו, הפרת נדרים בשבת, צורך  

לצורך מחר, העלמת המצות בערב פסח שחל בשבת מפני    מצוה, צורך הצלה, השקאת ירקות תלושין, להכניס מרור למים, רדיית פת 

ביום טוב[ לבור  שנפלו  בנו  ואת  השלישי, אותו  ביום  שומן מהחלב, הדחת בשר  אינן מוקצה, קולט  גניחובסקי    הקטנים, מצות  הגר"א 

   זצ"ל, תשפ"א

 מאור השבת, תשע"ט   ]בהשכמה, לפני התפילה, תדיר ושאינו תדיר, רץ לצורך מצוה[חיוב הכנה לשבת 

גניחובסקי    ]איסור הכנה משבת למוצאי שבת, מצות אינן מוקצה[ני הקטנים  העלמת המצות בערב פסח שחל בשבת מפ הגר"א 

 זצ"ל, תשפ"א 

 

 נושא בפרשה: בעלות על משאבי טבע ]תכלת[

 

טבע משאבי  על  שבים[  בעלות  התכלת  על  זבולון  בעלות  ואברהם,  יצחק  שחפרו  המים  בארות  נהר,  ומי  מעין  על  מלאכת      ]בעלות 

      מחשבת, תשע"ז

 מידי שבת בשבתו, תשע"ו    אשכול יוסף, תשע"דלה, ו[  ]  ]משאב טבעי[זכות בני זבולון בחילזון התכלת 
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]בעלות על משאבי טבע, מצא זהב או מעיין בקרקע שלו האם זכה בהם. חפר בקרקע חברו, ומצא   מצא מעיין, האם זכה במימיו?

מעיין, האם יש לו זכות במעיין. חפר בקרקע רשות הרבים, ומצא בה מעיין, וגדר את המקום שיהא ראוי לטבילה, האם מותר ליטול 

 בינת המשפט, תשע"ח חפר בקרקע המדינה, ומצא בה מעיין, מה דינו[   שכר טבילה. 
 

  נושא בפרשה: איסור בניית המשכן והמקדש בשבת

 

 זרע ברך, תשע"ו לה, ב[  ]   בנית המשכן או המקדש האם דוחה תוספת שבת

 (יבאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - שיחת הג"ר נתן רוטמן שליט"א]קודש היא לכם[ המשכן אינו דוחה שבת 

ותורה   שבת  המשכן  העולם  -הקמת  לקיום  בפרשה    הערובה  אמונה  מרדכי    יסודות  דוד  שליט"א]רבי  גיליונות,    -  [נויגרשל  אוסף 

 תשע"ט )עמ' לב( 

לה,  ]  )ששת ימים תעשה מלאכה(  ההקבלה ביניהם?[]ומה  ?  מדוע הקדים משה את הציווי על שבת לפני הציווי על מלאכת המשכן

 שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשע"ב  [ ב

מחמדי התורה,        מאור השבת, תשע"ה    לה, ב[]   )ששת ימים תעשה מלאכה(  בנית המשכן אינה דוחה שבת, פתיחה לבנית המשכן

 מערכי תורה, תשפ"א    תשע"ו

כן'  בניית המשכן לא דוחה שבת   'לא תעשון  לעשות את השבת מול  יש מקדש,  ע"י שבת  ענני הכבוד,  ]ההתחדשות בשבת, החזרת 

 יאיר נזרו, תשפ"א   בנתיצת אבן מהמזבח, עשייה[

 ( סאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   דין אוהל בכיסוי כלים

 מעדני אשר, תשע"ג  כה, ה[  ])ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים( גוזז בשבת ואינו צריך את השיער 

ועורות תחשים(    ]מן המותר בפיך[לא הוכשרו למלאכת שמים אלא טהורה   ע"ח  שמקרא העדה, ת  כה, ה[  ] )ועורות אלים מאודמים 

 (של)עמ' 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סו()ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר( ]כו, א[ תיקון היריעות   -מקור מלאכת קורע בשבת  

  )ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר( ]כו, א[  לקרקע[  וברמח  פשתן]צמר עיזים או יריעות פשתן, אהל  כאהל    –יריעות העיזים  

 )עמ' ו( , תשפ"גקלז(אהלי טהרות )-טהור שבמקראהרב יצחק קורלנסקי שליט"א[ ]

    שלמים מציון, תשע"ז       הגר"א גניחובסקי, תשע"ו     מעדני אשר, תשע"ג   כה, ח[  ])ועשו לי מקדש(  בנין בית המקדש האם דוחה שבת?  

 מערכי תורה, תשפ"ב    ע"ח ) עמ' רפא(שתמקרא העדה,      תשע"ח

דוחה שבת? או הכשר    בנין בית המקדש האם  מצוה  בניית המקדש  בכבוד שמים,  חייב  גם  והוא  'ישות'  הינו  בית המקדש  ]האם 

ע"ח ) עמ'  שמקרא העדה, ת   כה, ח[  ])ועשו לי מקדש(  מצוה, בניית בית המקדש בזמן תוספת שבת, בניית בית המקדש בשניים שעשאוה[  

 (ורפ 

 פניני אור החיים, תשפ"א     למעשה, תשפ"א   מדוע חזרה התורה שוב שבניין המשכן אינו דוחה שבת?

 ( חע"ח ) עמ' רפשמקרא העדה, תתיקון כלי שרת האם דוחה שבת? 

 ( צאע"ח ) עמ' רשמקרא העדה, תהאם מלאכות שבת הם רק לצורך הקמת המשכן או גם לצורך הקרבת הקרבנות? 

 (שכאע"ח ) עמ' שמקרא העדה, תאכת המשכן אינה דוחה שבת מל
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 שאר עניני הפרשה: 

 

 , תשע"ט אז נדברופרשיות התורה שאין בהן וורט לאופרוף  

פניני חשוקי  ]ביטול תורה אישי מול כבוד התורה, מבזה תלמיד חכם[ האם מותר לתלמיד חכם להימנע מלבוא לדרשת גדול הדור? 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ז( - חמד

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' ח()ויקהל משה( ]לה, א[ חשיבות התפילה בציבור ומעלתה 

]להראות הסליחה למחרת יום הכיפורים, לכרות ברית חדשה אחר ברית חורב שהופרה בחטא העגל,  מדוע נאמרה פרשה זו בהקהל? 

  )עמ' נד( תשע"ט ,אספקלריא   י הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט שיעור )ויקהל משה( ]לה, א[  אסיפה כללית[

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"ב  ]אחדות, שמע ישראל, 'לגלות' את הקץ[ ליצירת קשר של קדושה 'הקהל'

 משנתה של תורה, תשע"ו לה, א[   ] )עדת בני ישראל( מעלת ה'דעת'  -ל עדת בני ישרא

 שלמים מציון, תשע"ז לה, ב[  ]  )ששת ימים תעשה מלאכה( ך דעהו[י]בכל דרכ עשיית מלאכה לשם שמים

 חמדי התורה, תשע"ב מ    מעדני אשר, תשע"הלה, ב[  ])ששת ימים תעשה מלאכה(  מלאכה בימי החול?האם יש חיוב 

 מעדני אשר, תשע"ה לה, ב[  ]   האם ליל שבת דומה לליל הסדר מבחינת "שמירה"?

 ו " מעדני אשר, תשע לה, ב[  ]   האם כל מלאכת שבת ביד שמאל הוי שינוי?

חניות תלויות בבקשה והשתדלות, השאיפות וכוחן, כמעט כל בן ישיבה ]ההשגות בתורה וברומי הם חכמי הלב שבנו את המשכן?  

 דברי אמת, תשע"ט בספק שיכול להיות מגדולי הדור, כוח התפילה להצלחה בתורה[ 

על השבת  וה משה על המשכן?ומתי נצט בניית המשכן ומלאכת הבערה בשבת    ?]מדוע פתח ראשית בציווי   -ומהי ההקבלה שבין 

 שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשע"א  [ לה, ב] )ששת ימים תעשה מלאכה(  לתיקון חטאו של אדם הראשון[

 (שלבע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת []האם המצוה היא עשיית המקש או שיהיה מקדש בנוי, הזמנה מילתאעשיית מקדש וכליו 

 ( שלדע"ח )עמ'  שמקרא העדה, ת]הבדלת הפרוכת[  אמה טרקסין 

 (שלה ע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת   מעשה חושב ומעשה רוקם

 (שלח ע"ח )עמ' שמקרא העדה, תמצוות 'תמיד' בלחם הפנים  

 ( שמבע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת ]כלי המקדש ממתכת או מעץ[שולחן מעצי שיטים 

 (שמבע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת ]צורת המזבח וגודלו[מזבח הקטורת 

 ( שמהע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת  עשיית הקטורת בקודש

 )נו עמ'(   תשפ"ב   אשיחה בחקיך, תשפ"א  טום הקטורת המבואריפ

 (שמחע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת   מזבח שנפגם

מלאכת  לה, ג[   ] האם בהתראה בחילול שבת יש להתרות בשם המלאכה המסוימת או די בהתראה 'לא תעשה כל מלאכה'?  

   מחשבת, תשע"ו

 מחמדי התורה, תשע"ו     מחמדי התורה, תשע"ב לה, ג[ ])לא תבערו אש(   ]ביאור דברי הרמב"ן[מלאכת אוכל נפש בשבת 
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     מעדני אשר, תשע"דלה, ג[  ]חילול שבת לחולה, כשהחולה יכול לבצע הפעולה בעצמו  

 בארה של תורה, תשע"ח )אל  כל עדת בני ישראל( ]לה, ד[ קירוב בני משפחה המתרחקים 

יכול ל על הקדש שחל במחשה האם  ?  שאל עליוההקדיש חפץ להקדש במחשבה האם  להשאל,  אי אפשר  בלב  ניתן ]על הקמה 

 עשר עטרות, תשע"ט  )כל נדיב ליבו יביאה( ]לה, ה[ להשאל, התרת נדרים[

 )עמ' מד(  תשע"ט  ,אספקלריא  "בעל יוזמה" ברוחניות, "אדם גדול הוא"

 )עמ' קיב( תשע"ט , אספקלריא  קבלת תענית במחשבה

 הגר"א עוזר, תשע"ו לה, ח[  ]  )לקטורת הסמים( מעילה בריח הקטורת

ובבגדי כהונה   הדיוט[  דרגות הקדושה בכלי המשכן  כהן  מול  גדול  כהן  ובגדי  בדי הארון,  מול  יא[]כפורת  האור     ]לה,  רבינו  פניני 

 החיים הקדוש, תשע"ז 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א   ]המיוחד בעשיית הארון, כל אדם יכול להיות קשור לתורה[חשיבות לימוד התורה והחזקתה 

'זרות', כהן    מה הם בגדי השרד? דין  ובגדי שרד,  צור]בגדי כהונה  לעבודות מסוימות אין  בגדי כהונה הרי הוא כזר,  ך שאינו לבוש 

ב'לבישת' בגדי כהונה, כלאיים, שחיטה הכשרה בזר האם מצריכה לבוש מיוחד, בגדי משה בשבעת ימי המילואים, לבישת בגדי כהונה  

 ( שכדעמ' ע"ח ) שמקרא העדה, ת או בגדי שרד מחוץ לשעות העבודה[ 

 ( שכזע"ח ) עמ' שמקרא העדה, תמצוות לבישת בגדי כהונה בכהן גדול ובכהן הדיוט  

 תשפ"ב  מלאכת מחשבת, תשע"ח   עשיית המשכן והכלים בשונה מהציווי בפרשת תרומה

]האם לכבד אחד במצווה או לזכות את הרבים, האם מצות בניית  ? האם ראוי לאדם לוותר על מצוה כדי לכבדה שתעשה בגדולים

ליל שישי  )ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, באור החיים( ]לה, כ[    המשכן היא מצוה פרטית או מצוה על הציבור[ 'ברכת    -שיעורי 

 יצחק', תשע"ד 

שמעתתא      מעדני אשר, תשע"ג לה, כה[   ]  ויביאו מטוה( וכל אשה חכמת לב בידיה טוו,  )איך הקדישו נשים חפצים ומלאכות למשכן?  

 עמיקתא, תשע"ד 

  לה, כה[  ]  ויביאו מטוה(וכל אשה חכמת לב בידיה טוו,  ) אשה חללה שבת בשוגג ותרמה לצדקה דמי כבש, האם בעלה חייב לשלם?  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ט(

פניני חשוקי  לה, כה[   ]  ויביאו מטוה(וכל אשה חכמת לב בידיה טוו,  )אשה שעברה על תקנת קהל, האם בעלה מחויב לשלם הקנס?  

 חמד, תשע"ח )עמ'  יא(

 מתוקים מדבש, תשפ"ב תמצית עבודת ה' של האדם בחייו  -חכמת הלב  

 נוה ההיכל, תשע"ז לה, כה[  ] ויביאו מטוה() חוטי ציצית שנסרקו שלא לשמה

 תשע"ו     נר יששכר, תשע"אלה, כז[  ] )והנשאים הביאו(  ]אם אין אני לנו, מי לנו[ תרומת הנשיאים והנשים למשכן 

     שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשס"ט   [  לה, כז])והנשאים הביאו(    ]מעלתה של הזריזות בקיום המצוות[יאים  באור הפגם בתרומת הנש

 מציון מכלל יופי, תשע"ט 

 שלמים מציון, תשע"ו לה, ל[  ]  ]הוריו, בני האדם, ומה שקנה לו[ שלושה שמות לו לאדם

 אשר ליהודה, תשע"ד לו, א[  ]  )לדעת לעשות( זמן בניית בית המקדש מעלות השחר או מהנץ החמה 
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הקדושה   חלה  קדושה  לדבר  להזמנה  חוטים הזמנה  טווית  מילתא,  כן  מצוה  גופה  שהיא  לעשיה  והזמנה  מילתא,  לאו  ]הזמנה 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח   לו, ו[] )ויכלא העם מהביא( ריכים למת, עשיית תפילין, מלאכת המשכן[לתכ

 תשע"ו  שלמים מציון,לו, ו[ ] )ויכלא העם מהביא( ]שמא ישכח[ איסור הוצאה בערב שבת סמוך לחשיכה

 נשיח בחוקיך, תשע"ו  לו, ו[] )ויכלא העם מהביא( גדר רשות הרבים לאיסור הוצאה בשבת 

 ו "מעדני אשר, תשעלו, ו[  ] )ויכלא העם מהביא( אשה שלבשה תפילין, האם נחשב מלבוש לעניין יציאה בשבת לרה"ר

    תורה והוראה, תשע"דלו, ז[  ] )לעשות אותה והותר(עודפי תרומה במשכן 

מדוע ,  שמשה שכח את חשבון ווי בעמודים ה'  ומדוע עשה  ]  ?מדוע ציוה ה' לעשות במאה ככר כסף אדנים ובשארית ווי העמודים

בינת החכמה על משך חכמה,    לו, ז[ ]  )לעשות אותה והותר(  "]"יושב הכרובים  בברכת המזון  אומר בזימון כשרואה עשרת אלפים מישראל  

 תשע"ט 

 בעמק הפרשה, תשפ"ג  ]הרב משה בצרי שליט"א[שכחת ווי העמודים 

]מדוע עשאם שונים מהשניים שבמקדש? ומדוע דווקא זהב הכפורת יש בכוחו כרובים?    2עוד    דששלמה המלך במק  מדוע הוסיף

 שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשע"ה   [ , זזל])ויעש שני כרובים זהב(  לכפר על חטא העגל?[

בינת החכמה על  "?   כרובים" ל"מעשה חושב"מדוע בפרוכת הקדים "מעשה חושב" ל"כרובים", וביריעות המשכן הקדים  

 משך חכמה, תשע"ט 

הצובאות   צדקניות    -מראות  נשים  ח[זכות  ]לח,  הצובאות(  גל  )מראות  כ  -  עינינו  )עמ'  תשע"ט  גיליונות,  דרשתי,      (באוסף  פקודיך 

 תשע"ט 

 אשכול יוסף, תשפ"א  )מראות הצובאות( ]לח, ח[ ?האם יש מניעה לעטר את ארון הקודש בפרוכת שחרוט עליה שם אשה

כנסת   לבית  מואס  בדבר  מאיסות שימוש  הצובאות,  מראות  רפורמי,  תיפלה  בית  זרה,  עבודה  בו    ]מחמת  שהשתמש  כלי  שבטלה, 

 )עמ' עט(  אוסף גיליונות, תשפ"ב - הגיון סופרים )מראות הצובאות( ]לח, ח[ הדיוט, בית כנסת שבעבר שימש רפורמים[

 

 החודש  מעניני דיומא: פרשת 

 

ישראל'   'עם  יצירת  ישראל?   -זמן  שנצטוו  היא מצוה ראשונה  פרשת החודש  שליט"א[     מדוע  פוברסקי  בנתיבות  ]הגרב"ד 

 פסח )עמ' שנד( -ההלכה 

"מ לדינא אם לא קנפן,  עם כדי לקדש חודש ניס: טלבוש ומשנ"בח',  פרשת פס]רש"י במסכת מגילה: 'תקנת קריאת פרשת החודש  

ולקרו לחזור  שצריך  היום  חובת  עיקר  הקראו  דברי  המשכן  ב  -  ירושלמיא,  הוקם  בניסן  שבא'  לפרה  החודש  שתקדם  הוא  ובשני דין 

ענין קידוה,  נשרפה הפר יותר משאר חודשי השנ  ש חודשמה  עפ"י דברי י,  רש"לפי  ירושלמי  ה,  ניסן  עוד טעם לקריאת פרשת החודש 

 רכא(פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - רים בעניני ארבע פרשיות חידושים וביאו - קרואי מועד שליט"א[    הרב אליהו גרינצייג] [הרמב"ן

 טעמא דאורייתא, תשפ"א טעם קריאת פרשת החודש   

 פניני דעת, תשע"ז פרשת החודש וסיום ספר שמות  

 משנתה של תורה, תשע"ו פרשת החודש ראשית גאולת מצרים  

 ( פטאספקלריא, תשע"ט )עמ'    לידת עם ישראל -פרשת החודש 
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   משנתה של תורה, תשע"ו   בין תזריע לפרשת החודש

 עשר עטרות, תשע"ט   ]מהות חודש ושנה[וינתן לעם לב חדש  -על כוח החידוש הנובע בלימוד 

 וכשר הדבר, תשפ"א    מדי שבת, תשע"ו   )החרש היה ליבם(החודש הזה לכם 

 שבילי פנחס, תשע"ט   דש ניסן מוקף בישועות מהעבר ומהעתיד בניסן נגאלו ממצרים ובניסן עתידים להיגאלחו

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' יג(כוח ההתחדשות אף מעמקי טומאת מצרים  -החודש הזה 

 עינינו גל, תשפ"א ]החודש הזה 'לכם', אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה[ יש לך זמן? 

 תורה והוראה, תשע"ח חצות היום והלילה  

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

 

 קידוש החודש   :מעניני דיומא

 

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

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

  .  איפוא רבי יצחק בדבריו  ומאי אהני לן  -   מסכימים עם תשובה זומעשיו הגיד לעמו" לא מובנת, והרי אומות העולם ודאי אינם    "כח

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

הישרות הנהגת  לקניין  הדרך  את  סדום  עו   .האבות  ואנשי  המבול  דור  מחייב  -נש  שהשכל  מצוות  ש"כל  .  על  גאון  נסים  רבנו  דברי 

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

דברי הנצי"ב    ספר הבריאה  -ספר הישר    .בינושהוא מצוה "מושכלת", לא נסלח על ידי יעקב א  -חמס    -חטאם הגדול של שמעון ולוי  

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

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

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

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

 שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן ]עולמות[, א  [ "ישר" - האלקים את האדם כמו שעשה - "במסילת ה"ישרים לצעוד

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

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

 גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ד(

בראשית   ב"מאמר"  התורה  גוים  -התחלת  נחלת  להם  נב   לתת  בראשית[]הזמן  במאמר  הגר"מ    רא  של  במשנתו  דרכי  חשבתי 

 שפירא זצ"ל, תשפ"ג 

 חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א  קידוש ה"בראשית" של כלל ישראל -פרשת החודש 

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"א לידת העם היהודי  -יציאת מצרים  

 מלאכת מחשבת, תשפ"ב   חיוב הקרבת פסח למי שאין לו קרקע

 מלאכת מחשבת, תשפ"ב ]וגזירת שמא יעבירונו, ומדוע לא גוזרים על טלטול המצה[ פסח דוחה שבת 

   כלי יקר, תשע"ט]ניסן מזל טלה, והמצרים עבדו לטלה[ פרשת החודש והקשר בינה להקרבת קרבן פסח 
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   ללמדך, תשפ"אהצדיקים שולטים במציאות     -פרשת החודש והקשר בינה לבין מכות מצרים 

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

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

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

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

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

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

 )עמ' קכא(  הפרשה, תשפ"א

 ד(סאספקלריא, תשפ"א )עמ' ק  הסבר שימושי -את השנה?  איך מחשבים את ימי השנה, ולפי מה נקבע הצורך לעבר 

 זרע שמשון, תשע"ט     משון, תשע"חזרע ש   מדוע נצטוו בקידוש החודש קודם יציאת מצרים? 

 

 מצוות קידוש החודש

 

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

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

ל  "ד ע ילמ"ד שצריך קידוש בהאם נמנית במניין המצוות, האם מצוה על כל יחיד, האם מצוה על ראש בי"ד,  ]  מצוות קידוש החודש

ביום שלושים ה ימים הראויים לקידוש אם לא קידשו  ועל הנראה שלא בזמנו, באותם שני  זה  הנראה בזמנו  יש  א,  חודש מלרי  אולי 

לחדש דלמ"ד שגם חודש שלא בזמנו צריך קידוש אכן הוי לעיכובא, ומ"מ המנין לימי החודש הוא מאותו יום אבל אין לו קדושת ר"ח 

הרב אליהו ]  [קידוש המועדות, קידוש החודש בראש השנה, קידוש החודש בזמן המדבר, קידשוהו שמים, קידוש החודש ו לקרבן מוספין

 רכה( פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'    - חידושים וביאורים בעניני ארבע פרשיות - קרואי מועד שליט"א[   גרינצייג

משנתה של תורה,  מצרים[     ]מדוע נתקשה משה רבינו בענין קידוש החודש, מדוע נצטוו בקידוש החודש קודם יציאת פרשת החודש  

 תשע"ח 

ניסן ועל ר"ח  ]  דוחה שבת  קידוש החודש עדים שראו את החודש הולכין לב"ד להעיד ואפילו היה שבת, אין מחללין אלא על ר"ח 

א"כ יש  ו  הרי ראש חודש איקרי מועד  הקשה לח"מח,  תשרי בלבד, ובזמן שביהמ"ק קיים מחללין על כולן מפני קרבן מוסף שבכל ר"

שאני מועד של ר"ח משאר מועדות, דבשאר מועדים עצם היום הוא מועד, ולכן מחללין שבת אף בזה"ז ה, לחלל שבת מדינא אף בזמן הז

 הרב אליהו גרינצייג ]  [הדרשה ותיקון אחר ביאור הדרשין',  דרש והתקד, 'ר"ח איקרי מועד הוא בגלל הקרבן בלבם,  כשאין ביהמ"ק קיי

 רמה(פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - חידושים וביאורים בעניני ארבע פרשיות  - קרואי מועד שליט"א[ 

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

קידוש החודש ע"פ הראיה, הוכחה לקידוש החודש מכמות  ]ירידת מן בערב חג,  האם ירדה יחידת מן כפולה בערב ראש השנה?  

יחידות המן, עדות ע"פ המן, מדוע אין מניחים ג' לחמים זכר לירידת שלוש יחידות המן ליום טוב שחל קודם או אחר השבת, האם קדו 

לא זכו לראות את הלבנה, בין   פני יהושע כפני לבנה, צעירים  -מיסוך ענני הכבוד, זקנים שבאותו דור    -את החודש במדבר ע"פ הראיה  

 צבא הלוי, תשפ"א   חטא העגל לבניית המשכן נסתלקו ענני הכבוד וקדשו ע"פ הראיה[

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

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נב(  ]הראשון או ניסן[שמות החודשים 
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 שבילי פנחס, תשע"ו   ]הלימוד מחידוש הירח על כוחה של תשובה[החודש הזה לכם 

מבואר ברמב"ם שקביעת המועדות הוא מיסודי מצות קדוה"ח, וקביעת מניין כל חודש הוא חלק  ]  קידוש החודש וקביעת השנים

האביה,  מהמצו חודש  את  שמור  שנאמר  החמה  שני  הם  מחשבין  שאנו  שמוסיפיןב,  השנים  שנה  היא  מעוברת  ולולא   שנה  חודש,  בה 

אחר ששנה היא שנת החמה וכדילפינן משמור את  ם, מהוספת החודש הזה היה הפסח בא פעמים בימות החמה ופעמים בימות הגשמי

תרתי איתנהו הכא, דצריך לעבר ם,  רי"ז הלוי בביאור שי' הרמב", הגדברי רבינו חננאלך,  חודש האביב ממילא צריך לעבר בכל עת הצור

לשון רש"י "ואעפ"כ אין מעברין אותה בשני ו,  שבון של שני החמה, וצריך נמי לעבר השנים כדי שיהיה הפסח בזמנהשנים בשביל הח

אדרים  שני  יעשו  כשיגיע אדר  אלא  אחרים  גרינצייג]  ["חודשים  אליהו  מו  שליט"א[    הרב  ארבע    -  עדקרואי  בעניני  וביאורים  חידושים 

 רלז( פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - פרשיות 

כד חזית דמשכה תקופת טבת עד שיתסר בניסן, עברה לההוא שתא, ולא תחוש לה, דכתיב שמור את חודש ]  שמור את חודש האביב

דש  אע"ג דילפינן מקרא דשמור את חוה,  איזו תועלת תהיה בעיבור חודש אדר לענין זה שתתחיל התקופה בתוך חידושה של לבנב,  האבי

"ז  ילפר,  האביב, שצריך שתתחיל תקופת ניסן בחידושה של לבנה, מכל מקום עיקר היסוד הוא שצריך שיהיה בישול התבואה לפני העומ

חידושים    -  קרואי מועד   שליט"א[    הרב אליהו גרינצייג]  [מבאר מ"ט דרב הונא ששלח לעשות כן בזמן הגלות ח,  לא קשיא קושית המנח"

 רמט(פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - וביאורים בעניני ארבע פרשיות 

וראיית הלבנה פי החשבון  על  ר"ח  קידוש החודשים  החודשים  ש  ]דעת  פי  ע קביעת  והראיה  ל  הלבנה,  ראיית  פי  על  לא  החשבון 

 ן,  רב סעדיה גאוטת  שיה,  ארבעים שנה שהיו במדבר היה הענן מכסה וכו', מפורש בתוספתא שגם במדבר קידשו החודש עפ"י הראיי

א אין מחלוקת בין ר"ח להרמב"ם שקבע מצות קדוה"ח עפ"י הראייה, ולא באו ר"ח ורס"ג אלא להוציה,  ית הר"ח מהמשנה בר"ירא

הרב אליהו ]  [לפי"ז יש לבאר ענין ההוכחה מהא דבמדבר היו בו ענני כבודה,  מליבם של הקראים שאין החשבון קובע כלל אלא הראיי

 רסח פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'   - חידושים וביאורים בעניני ארבע פרשיות - קרואי מועד  שליט"א[  גרינצייג

וניסן אם באו  בשאר החודשים חוץ מניסן ותשרי, נחלקו החכמים אם מאיימ]  קידוש החודש למפרע ין לבטל עדותם, אבל בתשרי 

תמוה שע"י קדוה"ח למפרע עד חצי תשרי נמצא שר"ה ויוה"כ ם,  העדים קודם חצי החודש לכו"ע מקבלים עדותם ואין מאיימין עליה

"ה היה  מבאר דהא דקאמר שמקדשין למפרע, אין הכוונה שמתברר למפרע שעיבור החודש היה טעות, ולכן בודאי שרל,  לא נתקיימו כל

  אלא שעתה מקדשין את החודש למפרע רק לענין  ה,  ביום ל"א והקריבו בו קרבן מוסף וכל מצוות היום, וכן היה יוה"כ לפי קביעות ר" 

ולפ"ז מובן מה שאין מקדשין את החודש למפרע ם,  מה ששייך על מכאן ולהבא היינו לפסח וסוכות העתידים וכל זה לפני שהגיע זמנ

עדים שראו את החודש אם היה ביניהן יתר ממהלך לילה ויום לא ילכו שאין עדותן אחר יום שלושים ו,  ביום ל"א אלא מעברין אות

  הרב אליהו גרינצייג ]  [שבאו בחול המועד פסח וקדשו את החודש למפרע, אך חסרים בימי הפסח  , עדיםמועלת שכבר נתעבר החודש

 רנג(פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - חידושים וביאורים בעניני ארבע פרשיות  - קרואי מועד שליט"א[ 

 

 סמכות קידוש החודש

 

כל בי"ד    ן'אתם אפילו מוטעי']מדוע לא סמכו בני בבל על עדותו של לוי על עיבורו של אלול, ולא צמו ביום הכיפורים לדבריו?  

או רק בי"ד הגדול בירושלים, תקנת חכמים למקומות מרוחקים, כאשר כבר צמו ביום כיפורים לפי חשבונם, האם בעיבור השנה גם  

   עשר עטרות, תשע"ט נאמר הכלל 'אתם אפילו מוטעין'[

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

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

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

 שלמים מציון, תשע"ו    ]אשר בדא מליבו, ע"י ירבעם בשומרון, בחו"ל[ קידוש החודש בירושלים 
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ועיבור השנה ובנו בקידוש החוד  לי הדברים,דברי  ]  אב  נראין  דיינים   הרמב"ם,  ישראל למנות  שאם הסכימו כל החכמים שבארץ 

לא כדעת רמב"ן ה,  שיטת הרמב"ם בספר המצוות בענין קידוה"ח בזמן הזם,  ולסמוך אותן, הרי אלו סמוכים ויש להן לסמוך לאחרי

ני שראוי לסומכו  כל שהחליטו כל חכמי אר"י על חכם פלות,  שיסוד קביעות שנים וחודשים בזמן הזה הוא שהלל הנשיא קידש לדורו

הרמב"ן לא הצריך מציאות בני ישראל באר"י ועשיית החשבון,   מחלוקת ביניהםה ו,  "ד שבזמן הקדום כבר סמכוהיביאור הדבר שהב

החודשל קידוש  בזמן  החשבון  מציאות  צריך  גרינצייג]  [רמב"ם  אליהו  מועד   שליט"א[    הרב  ארבע    -  קרואי  בעניני  וביאורים  חידושים 

 רסג( פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - פרשיות 

בשבעה השנה  סמוכי]  עיבור  בשבעה  השנה  שכשרים  ן,  עיבור  השנאע"פ  לעיבור  סמוכים  שיהיו  צריך  הוא ה,  לסנהדרין  הסדר 

ולא נתבאר איך  ם,  דמתחילה שלשה ואח"כ חמישה וגומרים בשבעה כפי האמור בש"ס, אלא שלא היה בכל פעם הסכמת כולם אלא רוב

ם דיינים נמצאים יש כאן ג' בתי דינים של שלשה של חמישה ושל שבעה אף שאותן,  הדין אם בתחילה הסכימו כולם לעבר אם מוסיפי

 רעא(פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - חידושים וביאורים בעניני ארבע פרשיות - קרואי מועד שליט"א[  הרב אליהו גרינצייג] [ןבג' בתי הדי

גרינצייג]  [עיבור החודש או קידוש החודש]  ודש בשלושהקידוש הח וביאורים בעניני    -  קרואי מועד   שליט"א[    הרב אליהו  חידושים 

 רסז( פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'   - ארבע פרשיות

החודש ישראל  קידוש  בארץ  גדול תושבות,  ]  והחישוב  אדם  היה  ואם  באר"י,  אלא  שנים  ומעברין  חודשים  וקובעין  מחשבין  אין 

שהוא רק  מקרא מפורש הוא  ל,  בחכמה ונסמך באר"י ויצא לחו"ל ולא הניח באר"י כמותו, ה"ז מחשב וקובע חודשים ומעבר שנים בחו"

לב זו מסורה  הגדוי באר"י, מצוה  בל,  "ד  כך  יכמו  והיינו בשליחותם,  גדולה  גדול  ח"ד סמוכים אחרים שמקדשים ברשות סנהדרי  כם 

כל שמקובל בציבור שהוא גדול בחכמה, ה"ז בכלל התקנה ר,  תקנה קבועה שהוא נעשה שליח הסנהדרי גדולה לקדש ולעבהיא    בחו"ל

ב בשליחות  הגדוישעושה  החודש    ל, "ד  באר"יכשיש  קידוש  נעשים   ישראל  היודעים  חו"ל  בני  א"כ  החשבון,  עשיית  יודעים  הם  ואין 

סברת המנח"ח דבזמן גלות בבל  י,  לפרש דברי פרקי דר"א דאין מעברין אלא עפ"י רועי בקר שבאר"כ'  עמק ברכה  ת.  שלוחם לקבוע זא

חידושים וביאורים    -  קרואי מועד  שליט"א[     הרב אליהו גרינצייג]  [שבטלה קדושת אר"י לגמרי והו"ל כמו קודם שנכנסו ישראל לארץ

 רכט( פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - בעניני ארבע פרשיות

דעת הרמב"ן דאיכא מצוה בפ"ע למנות החודשים לענין יציאת מצרים, אבל לאחר בנין בית שני קראו החודשים  ]  החודש הזה 'לכם'

כל המצוות התלויות ביציאת מצרים אע"פ  :  רשב"אא,  איך אפשר שתתבטל זאת המצוה עפ"י דברי הנביל,  בשמות שעלו עמהם בבב

בטלו המצוות  אין  תתבטל  ביאור  שהזכירה  רמב"ן ת,  גרינצייג]  [הרשב"אלפי    דברי  אליהו  מועד  שליט"א[    הרב  חידושים    -  קרואי 

 רלד(פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - וביאורים בעניני ארבע פרשיות 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו עיבור השנה במלך וכהן גדול 

 רוממות,תשע"ז    מעיינות מהרצ"א, תשע"ומצוות קידוש החודש בזמן הזה  

 

 עדות על קידוש החודש

 

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

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

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

בשו"ת שפת הים נקט שאם נתקדש החודש באמצע היום, ויש מי שנשלמו לו באותו יום י"ג שנים נעשה גדול רק  ]  עידי קידוש החודש

הטעם משום שאין קידוש  ה,  דעת המנח"ח דאם רוצים הב"ד מקבלים עדותם כיון שנעשים גדולים למפרע משעת ראיא,  מכאן ולהב
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חידושים וביאורים בעניני    -  קרואי מועד  שליט"א[    הרב אליהו גרינצייג]  [, קטן שהגדילהחודש תלוי בעדים ולא באה העדות אלא למצוה

 רמג(פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'   - ארבע פרשיות

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

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

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

קיום שטרות ע"י הדיינים עצמם כשחלק מהם מזהים ,  שני דייניםעוד  כל אחד מהם בפני עצמו, אם אין עד נעשה דיין יש צורך לצרף  

ם לפסוק את הדין. ההבדל בין הדינים חתימות על השטר. שני דינים: עדים חייבים להעיד בפני שלושה דיינים, שלושה דיינים צריכי

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

אמאי דין  ד,  דיני נפשות וקידוש החודש ועיבור השנה, אב ובנו הרב ותלמידו מונין אותן באח ]  אב ובנו בקידוש החודש ועיבור השנה

ועיבור ש החודש  בממונות בעינן ב"ד של שלשה והפסק הוא פסק ב"ד, ברם בקדות,  קידוש החודש ועיבור השנה דומין בזה לדיני נפשו

או   שלשה  בעינן  בשנה  תורת  עליהם  ויש  הדייניםישבעה  מניין  הוא  היסוד  אבל  גרינצייג]  ["ד  אליהו  מועד  שליט"א[    הרב    -  קרואי 

 רסא(פרשת החודש, תשפ"ב )עמ'  - חידושים וביאורים בעניני ארבע פרשיות 

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  תשע"ז

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

 גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א 

 

 ברכת החודש  :מעניני דיומא

 

ו לומר שכחבשבת, עמידה, ביחיד, לנשים בבית,     ]לא הוזכר בשו"ע רק ברמ"א, מדוע דוקאברכת החודש בשבת קודם ראש חודש  

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

 מעדני אשר, תשע"ט ת החודש בשבת האם יאמרה ביום חול?  שכח לומר ברכ

  בקרוב, לא אמר 'ולמחרתו'[]מי בירך את החודש, החודש 'הבא', מי שעשה ניסים...  נוסח ברכת החודש של הגרי"ש אלישיב זצ"ל  

   פניני  אי"ש, תשע"ז

 ג "ברך, תשע  זרע ?מעומד החודש ברכת לומר צריך האם

 מעינות בני יששכר, תשע"ז ]טעות בזכות תפילת 'רבים', מי שעשה ניסים... בקרוב[ נוסח ברכת החודש של ה'בני יששכר' זצ"ל  

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

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

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

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

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/748_68_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/748_68_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/748_68_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/748_68_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_15_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/128_01_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_01_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_15_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_22_23_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_22_23_77.pdf


 

 

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

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

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

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

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

 עולמות, תקמג   [בכח ההתחדשות - ישראל

  אהל מועד, תשפ"א ]הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א[ קידוש לבנה כהקבלת פני השכינה 

 עינינו גל, תשפ"ב   ]סגולה נגד כאבי שיניים[כח ההתחדשות בקידוש לבנה  

 

 מעניני דיומא: ראש חודש 

 

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

  תשע"ט )עמ' קכז(

 שואלין ודורשין, תשפ"א לא לזלזל במעלת ראש חודש 

]אמירת יום כיפור קטן, לא לקבוע סעודה בין שקיעה לצאה"כ  בר"ח בכניסתו ובצאתו מספק יעלה ויבוא, כוונת עניני ראש חודש  

בסידור, הפרשת מעשרות מרווחיו בכל ראש חודש, אינו מקפיד על פת שחרית בכל יום בדווקא אך בר"ח מוסיף עוגה   השמות כנדפס

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

 דברי שי"ח, תשע"ח   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 

ור, שתיה בליל ראש חודש, שבת ראש חודש, התחיל יעלה ויבוא קודם רצה, קידוש לבנה,  תפילה בציבור, לכפרת פשע בחודש העיב  -

 כאיל תערוג, תשע"חסמיכה בקידוש לבנה, קידוש לבנה בעיר אחרת, קידוש לבנה בקטן שיגדיל[  

 נחלתנו, תשע"ט מדוע במוסף ראש חודש מזכירים הקמת מזבח חדש?  

 

 מעניני דיומא: שבת מברכין "ניסן"

 

 תשע"ח )עמ' לז(  ,אוסף גיליונות - הלכה למעשהלמנוע חסר לפסח[  ז"להשוק ע"י ח ]ויסות שנהמעשר בהמה עד כ"ט אדר בכל 

  ]מי בירך את החודש, החודש 'הבא', מי שעשה ניסים... בקרוב, לא אמר 'ולמחרתו'[נוסח ברכת החודש של הגרי"ש אלישיב זצ"ל  

   פניני  אי"ש, תשע"ז

 מעינות בני יששכר, תשע"ז ]טעות בזכות תפילת 'רבים', מי שעשה ניסים... בקרוב[ נוסח ברכת החודש של ה'בני יששכר' זצ"ל  

   פסח )עמ' תעו( -בנתיבות ההלכה ת החודש לחודש ניסן יאמרו "ולגשמים בעתם" האם בברכ

 ג "ברך, תשע  זרע ?מעומד החודש ברכת לומר צריך האם
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 מניית החודשים מניסן  :מעניני דיומא

 

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

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

 ישיבת מיר, תשע"ח 

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

 עשר עטרות, תשע"ט ספירת השנים לבריאת העולם ולמנינים אחרים  

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

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

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

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

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

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

 

 מעניני דיומא: מעלת חודש ניסן

 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' טו(  - עומק דעתכ"ה כסלו נסתיימה בניית המשכן והקמתו בא' ניסן, המיוחד בתאריכים אלו  

 (סאספקלריא, תשע"ט )עמ'    למלכים ולרגלים!שלשה ספרים נפתחים באחד בניסן ראש השנה 

 עומקא דפרשה, תשע"ד הנשיאים, ברכת האילנות, כתיבת תאריך לועזי[   ]קרבנות עניני חודש ניסן

 ( כבאספקלריא, תשע"ט )עמ'    הלכות חודש ניסן

האם יוצאים ידי חובה בקריאת התורה  ,  מדוע שואלין ודורשין בהלכות החג שלושים יום קודם החג]אלין ודורשין ופרשת ויקהל  שו

מה הייתה מטרת הציווים השונים ,  כיצד ניתן להמליך את הקב"ה בעולם הזה,  ''הלכות שבת בשבת''  האם בהלכה זו נכלל גם,  של החג

 עמל משה, תשס"ו   משה אברהם בר שליט"א[ ]הרב [, ברוב עם הדרת מלךמהי ההכנה הראויה לרגל , שנגעו לקרבן הפסח

 אשכול יוסף, תשע"ד האם יש קשר בין שואלין ודורשין לבין קמחא דפסחא?   

 מאור השבת, תשע"ד מנהג "קמחא דפסחא"  

 אשכול יוסף, תשע"ז מדוע אין "קמחא דפסחא" בשאר החגים?  

 עשר עטרות, תשפ"א קריאת פרשת הנשיאים בכל יום מראש חודש ניסן  

 וישמע משה, תשע"ד האם ניתן להעביר זכות לקבלת "קמחא דפסחא" מאחד לשני?   

 מאור השבת, תשע"ד עומק הענין שאין נפילת אפים בחודש ניסן  

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' טו(    במשנת הפרשה, תשע"דמעלת ימי חודש ניסן  
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 לעשות רצונך, תשע"ז מנהגי חודש ניסן  

 

 מעניני דיומא: ברכת האילנות 

 

]אילן או שנים, בעיר או מחוץ לעיר, בראיה ראשונה, ברכת השבח או הנהנין, אילן סרק, אילן שהפסיק להביא פרי, ברכת האילנות  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מב(    עולמות, קצז  הברכה בנשים, בחצי הכדור הדרומי, בשבת בלילה, כניסה לחצר ללא רשות, הנוסח[

 פניני אי"ש, תשע"ז   ]שבת, ערלה, ארצות הדרום[הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בברכת האילנות 

]שני אילנות לפחות, אילן בשדה או אילן בחצר בית,  ערלה, ארצות הדרום, אילן ל בברכת האילנות  הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"

 תשע"ט   פניני אי"ש, תשע"חשניטע בגזלה[ 

האם לברך קודם (  ד' ניסן תשמ"א)בדרך ל'ברכת החמה'    -זצ"ל    קה"י  ולאבי  זצ"ל  המשא ומתן שהיה הגר"ח קניבסקי

 אבניה ברזל, תשפ"ב  ב יהודה אייזנשטיין שליט"א[ ]הר תדיר  - ''ברכת האילנות

מלבלבי   הראשוני]אילנא  רבותינו  מדברי  האילנות  ברכת  והאחרוניםדיני  למעשה  ם  להלכה  זמנינו  אחרוני  ברכת    : עד  תקנת  טעם 

וכוונת  .האילנות הברכה  בברכהה,  חשיבות  הברכה,  קטנים,  סומא  ,נשים,  החייבים  לאחר,  נוסח  ההנהגה  הברכ,  הברכה  סדר  ה, זמן 

  , רחו האילנות ובירך מבלי לראותםשמע שפ,  בראייה ראשונה  לברך,  יש לו יארצייט במהלך ימי ניסן,  לברך לפני או אחרי חודש ניסן

מקום ואופן  ,  רהלברך קודם ברכת התו, לברך קודם התפלה, לברך בלילה, נמצא בארצות שנמצאות מעבר לקו המשוה, בשבת ויום טוב

לעירה,  הברכ מחוץ  האילנות,  ברכה  ברכת  בו  שמברך  המקום  לנקיות  אילנות,  על  ידיעתו  ברך  מבלי  חבירו  כשרואה ,  שבחצר  לברך 

ראה אילנות ע"י מראה  ,  השתקפות המים  כשרואה ע"י   ,כשרואה האילנות דרך זכוכית החלון או ע"י משקפת,  האילנות ע"י משקפיים

 , אם יברך אחד ויוציא כל הקהל או שיברכו כולם, הלברך ברכת האילנות בציבורר,  ביחיד או בציבו  –אופן הברכה   ,  או מסך וכיו"ב

שני אילנות האחד מראהו יפה והשני משובח ם, סוגי האילנות שמברכים עליה, על כמה אילנות מברכים, הוציא יד"ח את מי שלא בירך ל

אילנות של ,  אילנות של עבודה זרה,  אילנות מורכבים,  אילנות גידולי מים,  אילנות הגדלים בעציצים,  גינה  זרעוני,  אילני סרק,  מצד מינו

,  עץ זית ,  עץ תאנה,  אילן ורדים,  שקדיה,  אילן זכר שאינו מוציא פירות,  עץ חרוב,  פרחי אילן לימון,  גויים שאינם עובדים עבודה זרה

אילן שמור ,  אילנות בשמיטה,  אילנות שניטעו בשביעית באיסור,  עצי ערלה,  שמוציא פירות שאי אפשר לאכלם אלא ע"י מיתוק  אילן

 גדלו ,  דלו מקצת הפירות באילן, גאילנות שאין להם פרחים,  אילנות הנטועים בחצר בית הכנסת,  אילן שניטע בשבת,  בשביעית  ונעבד

]הרב  [גורם אלרגיה למברך עליוהאילן , אילן שעקרוהו עם עפרו, אילן התלוש מן הקרקע, הפירות מקצת גידולם ואין פרחים ע"ג האילן

 מסיני בא, תשפ"ג )סב עמ'( ליט"א[ יוסף סעדו ש

 יתד המאיר )ריג(, תשפ"א )עמ' ו( ]הרב חנניה פרץ שליט"א[ברכת האילנות על אילן הנטוע בגינת נוי בכנסיה נוצרית  

ומעלת]ברכת האילנות   בשנה מברכיםהברכה,    השבח המיוחד בברכת האילנות,  פעמים  בציבור,  כמה  יברך   כשמברכים    האם אחד 

כל    לכולם לעצמואו  ויום,  אחד  בשבת  האילנות  על  לברך,  נשים,  טוב-לברך  הראוי  מברכים,  המקום  אילנות  אלו  ועל  כמה  קטן  ,  על 

   עין יצחק, תשפ"א ך[מתי יבר שיגדיל בניסן או באייר

 ז"ל  מהנדס יעקב לוינגרברכת האילנות   להנוסח הקדום והראוי 

 כאיל תערוג, תשע"ח ]בארצות הדרום, האם פעמיים, על פירות ערלה[    ברכת האילנות

האילנות   ברכת  עדיני  בשבת,  ברכת  ]נשים,  לברך,  לחצר  להיכנס  שיגדיל,  קטן  קטן,  אחד,  אילן  בשמיטה,  שנטעו  עצים  ערלה,  צי 

 דרישה וחקירה, תשפ"א האילנות או ברכת החמה[ 

או מחוץ לעיר, נשים, זריזין מקדימין, ברוב עם, שומע כעונה, אילני סרק, אילנות רבים, קטן שיגדיל   ]בשבת, בעירברכת האילנות  

 עין יצחק, תשע"ח  ימתין, אילנות מורכבים[
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 'ברכת יצחק', תשע"ח  -שיעורי ליל שישי    פרי ביכורים, תשע"ז    פרי ביכורים, תשע"וברכת האילנות על עץ שפירותיו באיסור ערלה    

 סוכת חיים, תשע"ו שים מפוסקי זמננו  ברכת האילנות עם פסקים חד

 משנתה של תורה, תשע"ח  ]ברירת הניצוצות, ברירה ע"י מחשבה, על טבעי, נס[ברכת האילנות בשבת 

]נשים, בשבת, אילנות ערלה, עצים שנטעו בשמיטה, כניסה לחצר פרטית, ברכת החמה קודמת לברכת    זצ"לפסקי הגר"ח קנייבסקי 

 פסח )עמ' תסח(    -בנתיבות ההלכה   האילנות[

  ]האם יש חובה לברך? הזמן הנכון לברך? לברך בשבת, על עץ אחד או כמה עצים, ברכה על ראייתם? מאימתי ועד מתי? ברכת האילנות 

 דברי הלכה, תשע"ז     ע"זפרי ביכורים, תש     תורה והוראה, תשע"ז  ראה ולא ברך, ברכת נשים, זמן גרמא[

כשבירך  ,  נוסע מאר''י לחו''ל או להיפך,  הדרומיותבמדינות  ,  במדינות הצפוניות,  אילנות השקדים,  זמן ברכתה באר''י]  ברכת האילנות

רואה ולא  ,  בירך בלי לראות,  בשבת,  בלילה,  בשנה מעוברת,  פעם אחת בשנה  ,לא בירך בראיה הראשונה,  כשגדל הפרי  ,לפני חודש ניסן

אילן בלי פירות או פירות  ,  על עלים,  אילני תאנים,  לברך על אילן שהפרח לא מכסה הפרי,  מהו לבלוב,  על איזה אילן מברך,  רוצה לברך

אילנות מברכים  ים,רע אילנות מברכים  על כמה,  על כמה  וירקות,  מיני  גינה  פירות  אילן,  אילני סרק,  זרעוני  מוציא  עץ ,  מאכל שלא 

ם או  אילן עכו",  נקוב ושאינו נקוב  על עציץ  ,אילן שמור שנעבד בשביעית  ,  אילנות מורכבים וכלאיים,  אילן ערלה,  שכרתו ממנו ענפים

, נשים,  מי צריך לברך ברכה זו,  במקום נקי,  בשדה או בחצר,  מקום הברכה,  ברך בטעות על אילן האסור,  גדר אילן,  אילן שאינו שלו

רכה על הראיה תוך  , במראה או שידור חי,  משקפתבחלון או  , מאופן הראיה,  לברך קודם הראיה,  עיניו כהות מלראות,  סומא,  קטנים

ודיקדוקיה,  דיבור  כדי וכוונת הברכה,  מידה בברכה, עבמנין,  דיני הברכה  יחוד  ע''פ קבלה  ,נוסח הברכה  ,לשם  [ פיוטים אחר הברכה 

 )נא עמ'( (, תש"פ 21קונטרס מאור יעקב )

 ( קיבאספקלריא, תשפ"א )עמ'  [פרי מורכב מחבוש ואגס  - ]על עצי ערלה, על עצי אגסיםהאילנות ברכת 

 (עהירחון האוצר )לט(, תש"פ )עמ'  ?ברכת הראיה או גם הריח  -ברכת האילנות  

 פניני חשוקי חמד, תש"פ וב עם בריבוי אילנות   ברכת האילנות בקרבת הבית ולא מחוץ לעיר בר

 ( )תכט עמ'( קיח הלכות נגיף הקורונה שערי יוסף, תש"פ )עמ' ברכת האילנות על עציץ נקוב ושאינו נקוב ועל אילן המוסע במשאית  

      שמעתא עמיקתא, תש"פ ]ברכת הנהנין על פרי מעץ כזה[ברכת האילנות על פריחה של עץ פרי הגדל בעציץ שאינו נקוב בבית 

 ]ברכת האילנות בענף קטוף, בשידור ישיר או משקפת, על עציץ נקוב או שאינו נקוב המובא הביתה[   ברכת האילנות לנמצא בבידוד

 מ(קונטרס 'בדד ישב', תש"פ )כב' ע 

 

 שלושים יום קודם הפסח: 

 

 לענין הלכה, תשפ"ג   ]בדיקת חמץ מוקדמת[ עם ברכה לא להפקיע עצמו מהמצוה -המוכר ביתו לפסח  הנוסע מביתו לפסח

 לענין הלכה, תשפ"ג  ]טבילת כלים[ טבילת כלי סעודה חדשים  הלכות

 בינת ההלכה, תשפ"ב  באחריות ישראל בבית גוי[ ל גויחמץ שכירת חמץ, מ]מניות שיש בהן השקעה בחמץ 

]שטר הרשאה למכירת חמץ, חמץ המוקנה לרב, שעדיין לא בא לעולם, חמר משתמרת, שליחות על דבר שלא בא לעולם,  מכירת חמץ  

 אהלי טהרות )קא(, תשפ"ב  ]הגר"ד לנדו שליט"א[ אחד ממוכרי החמץ קיבל פרוטה מהגוי[קניין כסף האם כל 

 אהלי טהרות )קא(, תשפ"ב שליט"א[  פיינשטיין ]הגר"ד גדר מצוות ארבע כוסות 
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 ' חדש'מקומות הרחוקים, שזמן הקרבת העומר בירושלים יוצא אצלם קודם האיר השחר דט"ז, האם מותר להם לאכול  

 אהלי טהרות )קא(, תשפ"ב שליט"א[  מדזיקוב הרח"מ-]עטרת האהל ]תושבות[ מיד לאחר הקרבת העומר

 שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א ? פגום כוס  התחיל לשתות בלא הסבה ואח"כ הסב כדין, מהו לענין

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

מצה   וחייב אכילת  רשות  ללא  מצה  שנטל  מסוכן  חלוה  חשמלי,  בתנור  שנאפתה  מצה  ישראל,  בארץ  הגדלה  מחיטה  למצה  ]עדיפות 

ראוי להימנע מלאכול מצות בפסח בשאר הימים, להוציא ממון על שיניים תותבות כדי שיוכל מצה שלימה  לאכלה מפני מחלתו, האם  

 דרישה וחקירה, תשפ"א ולא מפוררת[ 

 ותתענג בדשן, תשפ"א מל הגעלה במים שהורתחו בחש

 צבא הלוי, תשפ"א ]ע"י גוי, ע"י קטן, שנים ששברו עצם[ איסור שבירת עצם בקרבן פסח 

בינת  ]חמץ שעבר עליו הפסח, מכירת חמץ לגוי, טבלית כלים שנמכרו, מכירת חמץ ע"י רב מוסמך[  טעם מנהג מכירת כלי חמץ לגוי  

   ההלכה, תשפ"א

]האם חמץ מכור וחמץ מופקר הם שתי בעלויות, חידושו של רבי עקיבא איגר, ללמוד מדיני שותפות   תערובת חמץ של שני שותפים

זו, הן בביטול והן במכירה  לדיני תערובת,   גם    יש  -המשמעות של "שותפות" מחודשת  לצד השני, הזוכה בחמץ. תפקיד בעל חשיבות 

התוצאה לעניין .  "רשות ההפקר"  -ישות חדשה    מתקבל הגוי כשותף בתערובת, ובפעולת ביטול והפקרת החמץ נוצרה  בפעולת המכירה

גם ליהודי המוכר או    המבטל, שיעבור לצד שני, אכן עבר, אלא עדיין יש שותפות בכל חלקיק  לא כל מה שרצה המוכר או :  דיני חמץ

ו ימצאהמבטל,  ובבל  יראה  בבל  הוא  עובר  דברים שבלב במכירת חמץ[  ממילא  למי שחשב בטעות שהוא כשר,  ביטול חמץ  עיון,  ,  דפי 

   תשפ"א

מחמירים חצי ביצה, ובדרבנן   כזית נמדד בנפח ולא במשקל. בדאורייתא  ,יצה או שליש חצי ב]אופן מדידת מצה ומרור לליל הסדר  

גודל שיעור ה'כביצה' הוא    מקילים שליש ביצה. ולכן  סמ''ק, כזית    100חזו''א והגר''ח נאה: לפי שיעור החזון איש התקטנו הביצים, 

סמ''ק   8.28סמ"ק, כזית גדול  6.57טנו הביצים, ולכן 'כביצה' היא סמ''ק. ולפי שיעור הגר''ח נאה לא התק 30סמ''ק, וכזית קטן  50גדול 

'כזית  מ  0.55כזיתים: משקל המצה הוא עד    סמ''ק.   3.18וכזית קטן   יש גרם.    30  -  27.5(  לכזית הראשון)חומרא'  להנפח. ולכן שיעור 

 10גרם, ויש מקילים שמספיק    20  -  15.8(  לכתחילה, וברכת המזוןלמרור, כורך  )   גרם. 'כזית רגיל'  10-להקל כ  גרם, ולחולה יש  20מורים  

עלה אחד גדול או  )גרם    27  -  30גרם. חסה למרור    20.1  רם. כזית אפיקומן ג  10.1(   וזקן, ולכורך בדיעבד  למרור בחולה)גרם. 'כזית קטן'  

המצה השלימה וכזית קטן מהפרוסה, שביחד הם כמות האכילה: הבוצע אוכל כזית קטן מ  גרם.  17  -יוצא ב  בדיעבד(  שני עלים בינונים

מכזית יותר  קצת  להוסיף  יש  גדול.  אחד  כזיתים   כזית  שני  צריכים  ואין  גדול,  אחד  כזית  יאכלו  המסובים  שאר  גם  טעמים.  מכמה 

גודל כזית במצה הוא כגודל כף יד בינונית, לדאורייתא באצבעות פתוחו  קטנים. ת עם אגודל  כף יד וקופסה: לפי שיעור הסטייפלער, 

עומק [  באצבעות סגורות, בתנאי שעובי המצה אינו יותר דק ממה שהיה אצל החזון איש. מרור שיעורו כגודל קופסת גפרורים  ולדרבנן

 הפשט, תשפ"א 

]שמן אגוזים ושמן זית רגיל שלא נעשה בהכשר לפסח, מכתשת, דבר  להשתמש בפסח בשומן אווז ]שמאלץ[ או שמן רגיל?  המנהג  

 וכשר הדבר, תשפ"א חריף[  

]ציפיה לישועה, מהרה יבנה בית המקדש, אך המצות כבר נאפו בטומאה, וכן היין כבר נבצר בטומאה,  אכילת פסח עם מצה טמאה  

  הטמא  באוכל  נגעו  הטמא, ואם  והיין  במצה  יגעו  לא  שהידים  .פסח  בקרבן  יגעו  לא  הטמאים  והיין  החששות במצה ויין טמאים: שהמצה

  .טמא  רביעית משקה  שותה  ומשום,  טמא  אוכל  ומחצה  כביצה  אכילת  משום  טמא  יהיה  שלא  .בןבקר  שיגע  ידיו קודם  את  לטהר  יצטרך

פסח. שבגדיו לא יטמאו מהמשקה הטמא וקרבן פסח לא    בקרבן  הטמאים  הכלים  יגעו  לא  פ"שעכ  או,  מהיין  טומאה  יקבלו  לא  שהכלים

 שמתחת יהיו   והכלי  הכלים  שאר  וכן,  טומאה  מקבל  שאינו  כלי  על  יקדש  ושני   ראשון  יטמא מבגדיו. סדר קיום ליל הסדר בזהירות: כוס

 לא   .בגדיו  על  מהיין  ינטוף  שלא  יקפיד  וכן.  תקבל טומאה  לא  שהמפה  כדי   ניילון  מפת  יפרוס  המפה  על,  טומאה  מקבלים  שלא  כלים

גופו  יצטרך  הרביעית  בשיעור  מחלוקת  עדיין  יהיה  ואם .  רביעית  רוב   רק  ישתה   טבילת  .בהמשך  שיתבאר  כמו  האכילה  קודם  לטבול 

  ידיו   יטול,  הטמא   ביין  ידיו  נגעו  קידוש  של  ראשון  ואם בכוס,  טהורים  במים  להטבילו  יוכל ,  טהור  כרפס  לו   יהיה  אם,  מלח  במי  הכרפס
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  יביא  לא  הפסח  קרבן   כלקודש, את   ידים  טבילת  צריכים  אינן   הקודש  טהרת  על  שנעשים  דחולין  לטבול ידיו,  צ"וא,  הכרפס  טיבול  קודם

 אהלי טהרות )נח(, תשפ"א )עמ' ו(  לשולחן בשעת ההגדה או יכסנו במפת ניילון שלא יקבל טומאה[
לישועה, מהרה יבנה בית המקדש, האם מועיל שימור לשם ]ציפיה לשמה במצות שנאפו בטומאה לשם קרבן פסח הנאכל בטהרה 

אהלי טהרות )נח(, תשפ"א   מצה הרגיל, אם צריך שימור לשם מצת ערב פסח, האם צריך שימור לשם מצה דקרבן פסח, מצות לפסח שני[

 )עמ' ז(

 אוצר הלכות ערב פסח, תשפ"א הכשרת המטבח לפסח 

הרב  ]  [בתערובת חמץ  זר וניעורחו]מצה שהחמיצה במאפייה והתערבבה עם מצות אחרות,  ית מצות מכמה כשרויות  נהתערבו במלו

 בורות בישיבת מיר, תשפ"א פניני הלכה מראשי חשליט"א[  אליסף פרלמן 

 

 נושאים אקטואליים: 

 

 (יא )עמ'   , תשפ"גקלז(אהלי טהרות )-מושגים באוהלשליט"א[ הרא"ר קורלנסקי ] ]אוירה או גושה[ טומאת ארץ העמים בים

הרב  ][  ו רשות הרבים, ספק טומאה ברשות הרבים, טומאת נפלים]טומאת מת, צורך גדול, רשות היחיד אכניסת כהן לבית חולים  

 ( אכ)עמ'  , תשפ"גקלז(אהלי טהרות )-מלחמתה של תורהשליט"א[  ישראל קליין 

, כפיה על צדקה, צורת הנתינה, שיעור צדקה,  אם הצדקה מתחלקת בין כל הציבור או צרכי העני מוטלים על כאו"א]ה  מצוות צדקה

 י"ב שרייבר שליט"א, תשפ"ג שיעורי הגר  [גבוהממון  –, חיוב צדקה צדקה וגמילות חסדים, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה

 ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[   ]בהעדר שעון, שלא להטריח את הציבור, לקצר[ איןהעמדת תרנגול לפני הדרשן בסעודת הנישו

 (מט)עמ'   ע"ב ספר ראשון, תשלה וסג

 ( נג)עמ'   ע"בספר ראשון, תשלה וסג ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[ור הסתכלות על הקשת  איס

  ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[   ]שבעה קולות, חמשה קולות, עשרה קולות, ארץ ישראל ובבל[שמעו במתן תורה  סך הקולות שנ

 ( נג)עמ'   ע"ב ספר ראשון, תשלה וסג

  ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[     [ישראל ובבל  ץ , ארתקיעה אחת, שלוש תקיעותמתן תורה,  ]  יםתקיעת השופר שבתחיית המת

 (עז)עמ'   ע"ב ספר ראשון, תשלה וסג

 ( קכא)עמ'   ע"בספר ראשון, תשלה וסג ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[שלושת התקיעות שבאחרית הימים 

 (יט)עמ'   ע"בספר ראשון, תשלה וסג ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[ גילוח השער במקום קשר של תפילין 

 (ט)עמ'   ע"ב ספר ראשון, תשלה וסג  ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[מקור קדום להכללת 'שירת הים' בתפילה שבכל יום 

 ( טו)עמ'   ע"בספר ראשון, תשלה וסג ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[הזכרת תוארו של המתפלל כזרז לקבלת התפילה 

יכול לאכול מן הפירות זמן הביעור, האם  ומתארח אצל חברו אחר  עכו"ם ]  ?הנוהג קדושת שביעית  בפירות  קדושת שביעית 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ג  הפקר[ –הנוכרי בזמן הביעור, ביעור בארץ ישראל,  האם נוהגת בהם גם מצוות ביעור, פירות נכרי שהיו בידי 

 דברי חכמים, תשפ"ג  הרב אליהו בייפוס שליט"א[] איסור עשיית אהל ארעי בשבת

 מעשה המשפט, תשפ"ג  ה עדיף?מול 'אין מעבירין על המצוות' מ 'תדיר'

 תורת הביטחון, תשפ"ג [ , תנחומיםריםסו]הטוב והמטיב, אודך ה' כי אנפת בי, מעלת הי הכל לטובה
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/  ]  הפקעת שערים  וקרטל  וקימעומונופול  חנותנאות,  סיטונאות  בעל   / מאכל  שאינם  בדברים  נפש  חיי   / נפש  בחיי  שערים    הפקעת 

/ קטנה  כמות  שערים  בזמנינו  המוכר  להפקיע  קרטל  לבעלי  או  מונופול  לבעל  מותר  האם   / זה  על  מקפידים  שמועות   /  שאין  להפיץ 

ליד סופר קטן / כשהקונים מתאגדים   שמייקרות את המחירים כגון בתחילת הקורונה וכו' / פסיקת חיות המוכרים כגון רשת גדולה

האם    שקובעים מחירים / תקנות משרד התעשייה והמסחר /  ד שכירות שכונתיומורידים מחירים כגון תקנת חסידות גור בעיר ערד / וע

 , תשפ"ג אבני משהוהמסחר[ על תקנות משרד התעשייה  ראת העוב לרשויות מותר למסור

מפתח נושאים: כשבלאו הכי היה עושה בשביל חבירו / קרא לבנו יצחק, קרובו שאל אם קרא על שם  ]    גניבת דעת במסחר וקידושין

ה לצדקה כדי  מדומ  והשיב לו שכן / נכח ליד אירוע של חברו ורוצה להיכנס ולומר מזל טוב / גניבת דעת במקום מצוה / התחייבות  אביו

עליות כדי שהשני יעלה את המחיר / גנבת    להגביר תרומות / להתיר לגבאים שיכתבו שתרם סכום גדול של כסף / להתחרות במכירת

מבני ברק לאופקים ועל הדרך נכנס לשמח את חברו שעשה אירוע    דעתו של גוי / גניבת דעת מדאורייתא או מדרבנן / הזדמן לו להגיע

כאילו הגיע במיוחד, ולימים הגיע במיוחד לשמחה שלו ונתן מעטפה עם אלפיים שקל / גנבת    חזיק לו טובה גדולהואותו בעל שמחה ה

לשמחות   ממון האם צריך להחזיר / שני תאומים זהים כשאחד גר בירושלים ואחד בבני ברק ושולחים אחד את השני  דעת שהצמיחה

בעלת תשובה שמשיבה לשואלים  / ודעת שהאוכל קנוי האם צריכה להודיעשל חבריהם / חמותה משבחתה על האוכל הטעים ואינה י

שמעלה מוכר   / תשובה  בעלת  שהיא  ידעו  שלא  כדי  מסוים  בסמינר  מוכר   שלמדה   / בשוויו  ימכור  המיקוח  שאחר  כדי  המחיר  את 

העמידו למכירה / לצבוע שיער  כדי להעמידו למכירה / לצבוע ולשפץ ביתו כדי ל  שמסתיר מומים שאין מבטלים את המקח / צביעת רכב 

 שיער לפני שידוך ולהסתיר מומים / מוכר את ביתו ומפיץ ריח של בישולים כדי להשפיע על הקונה להתחבר  לפני ראיון עבודה /לצבוע

לא  דעת בדבר שאף פעם    לבית / פרסומות סמויות ושאר שיטות פרסום ושיווק / מוכר שאומר לקונה שיש לו הצעה במחיר פלוני/גניבת

משפחתו כדי להכניס בנו לתלמוד תורה אשכנזי / למכור  ידע חבירו / להראות חיבה לחברו כשפיו ולבו אינם שווים / ספרדי שמשנה שם

האם מותר לכשרות אוכל לסמוך על היתר של הפסד מרובה / העתקה בבחינות /   / עגלת תינוקות שמתה בה חתולה בלי לגלות הדבר

 אבני משה, תשפ"ג ר[ עבודה של מישהו אח זיוף תעודת מקצוע / הגשת

בגדי שבת  ,  איזה בגדי שבת צריכים ללבוש מיוחדים לשבת ,  חיוב לבישת בגדי שבת,  מקור דין בגדי שבת,  דיני בגדי שבת [  תבגדי שב

בגדים פנימיים לכבוד שבת, בגדי שינה לכבוד שבת, האם העומד ללבוש בגד חדש צריך לחדשו בשבת, בגדי שבת במוצאי  ד,  נאים במיוח

  באר התורה )רט(, תשפ"ג   ]הרב יוסף אביטבול שליט"א[שבת[ 

לאחות?  את  ' אחותי'אמור לחכמה   מדוע הדימוי  ואא],  'איחויח  הב',  חות מלשון  ביותר, רמת  הקרובה     רירות המדויקת[ אחותו 

 אברך, תשפ"ג 

]צניעות היא תקנון אלא מידה בנפש האדם, השייכת לגברים ונשים, ואת צנועים חכמה, הבזויים  מידת הצניעות ודרך החינוך אליה  

מלך פנימה, העולם החיצוני ביטל את המושג וההבנה שהאדם הינו אינם מקפידים על בושתם, הנכבד אינו אוכל בשוק, כל כבודה בת  

 עומק דעת, תשפ"ב  ]הגר"י אייכנשטיין שליט"א[ 'צלם אלוקים', ומבטל את צורת אדם שבו[

 (קואספקלריא, תשפ"ב )עמ' השקיית עציץ בשבת כשכבר רווי בהרבה מים 

 בינת ההלכה, תשפ"ב  ]מילה במילה, דין הרהור, מוציא בשפתיו[ ברכת המזון בקול 

עמיתך, איסור לשון הרע אם הוא בין אדם למקום או בין אדם לחברו, זכות  ]על מומר לתיאבון    -ללא תועלת    -קבלת לשון הרע  

 חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב שליט"א[  אליסף פרלמן רב ]ה [האדם מישראל

כשנאכל בקידוש שלא בתוך סעודה, ומברכים עליו ברכת הנהנין, לברך על מנה שלימה, יתכן ]האופן הראוי לברך על 'קוגל' בשבת  

ותיפול, לחתוך קצת ולאחוז בידו או במזלג, או להניח בצלחת ולברך כשהמנה שלימה בצלחת, אחיזה בימין בשעת ברכה, המסובים 

עה ע"י המברך, אחיזת האתרוג בשעת ברכה, אחיזה ע"י יוצאים גם כשאינם אוחזים בפת, הסרת ידיו מלחם המשנה בין הברכה לבצי

 חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב שליט"א[  זאב פראנקרב ]ה מזלג[ 

גוי ועשיר נכבד    ולרפואה  ופוס לגוףלממון ואפוטראפוטרופוס   פירות  נאמנות,  ]לחרש שוטה וקטן,  כח האפוטרופוס להפריש 

האם יכול בית דין להיות אפוטרופוס ולעשרם, הפרשת תרומות ומעשרות בחברת תנובה, האם אומרים 'לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי',  

ליתומים,   כאפוטרופוס  האם  תמונה  האב  בפטירת  האם  טבעי,  כאפוטרופוס  הורה  שלו,  באפוטרופוס  המוחה  קטן  ביד לגוי,  האם 
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האם יש סמכות לבני משפחה להחליט במקום בן  ת,  אב הצריך כליה מבנו השוטה ואם לא ימו,  ההורים לעשות חיסון קורונה לילדיהם 

סימני שוטה בכולם או מקצתם, טוען שהוא המשיח, נאמני ,  גדרי שוטה,  ל ומנהל חנות"מעמדו ההלכתי של מנכ חה שאינו מסוגל,  משפ

 אבני משה, תשפ"ב הקהל שהם כאפוטרופסים האם דינם כשומר חינם או כשומר שכר, נציגי הקהל האם פטורים מן המצוה[ 

 אהלי טהרות )צו(, תשפ"ב  אדם הנוגע בגוי הנוגע במת האם נעשה אב הטומאה או דילמא טהור הוא לגמרי

ו  כתובה  על   שמר זוג  בני  והאשה    -  אבדהשל  הכתובהנחלקו  הבעל  במשרדי    בסכום  מופקדת  שהכתובה  נהוג  בה  ]קהילה 

שמירה בשטרות, שומר כתובה האם פשע שלא בדק את סכום הכתובה, שומר שפשע בפקדון סגור ואינו   הקהילה, ואבדה הכתובה, דין

,  , כתובה היא שטר שאין גופו ממון, השורפו חייב רק מדינא דגרמייודע מה היה בתוכו, מודה במקצת, מודה במלוה ואינו יודע כמה לוה

   בינת המשפט, תשפ"ב [כיום אין לכתובה שווי שוק שכן אי אפשר לגרש בעל כרחה

מבוגר   לילדיםתופס  האדם  המיועדת  ממתקים  ממנו  '[פעקאלך]'  חבילת  לחטוף  מותר  לילדים  ?  האם  לחלק  כשמתכוין  ]גזל, 

 וישמע משה, תשפ"ב  לאדם שלא בפניו, המגביה מציאה לחברו, מציאה[אחרים או לילדיו, זכין 

 וישמע משה, תשפ"ב  טרי  האם יש חשש ריבית בהחזרת חלב טרי במקום חלב שאינו

 וישמע משה, תשפ"ב  סופר שמוכר לסוחר במחיר נמוך בהרבה מהמקובל בשוק מפני שאינו יודע את המחיר האמיתי 

   קדושת בתי מקדש מעט )עט(, תשפ"ב ]גדול עוונו מנשוא[ חומרת השיחה בבית הכנסת ובתפילה 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב  ]מקח טעות, גניבת דעת, מחיר לצרכן או מחיר מיוחד[מחיר מוכר שהטעה לוקח לגבי הנחה ב

]דיין ותפקיד שיפוטי, תפקיד מינהלי, חבר בגוף בוחר לבחירת רב, משלוח מנות  איסור נתינת ונטילת שוחד בממונים על הציבור  

 , תשפ"ב שמעתא עמיקתא[ , טובת הנאהלראש כולל

ארבע    ]הרב יעקב ישראל סטל שליט"א[  ]פרשת בראשית, תולדות, שמות, יתרו[  לאחד מחכמי ביזנטיון  -ארבע דרשות נישואין  

 דרשות נישואין, תשפ"ב )עמ' קו( 

 חרם בירושלים עיה"ק על מי . הזמן הנישואין היום לבחורי ישיבה]יוצא לאור לכבוד נישואי הרב יוסף אביטבול    -עניני נישואין  

עיה"ק לגור בירושלים  כ' שלא  גיל  עד  נשא  ה.  בגיל עשרים  'משמר'עשיית  .  שלא  נשיאת אשה לשם '.  תיפח'לעשות סיום מסכת בליל 

בשידוכים.  ממון דור.  חיוב השתדלות  בדיקת  לעשות  חיוב  יש  נישואי אשה.  ישרים  האם  לצורך  לארץ  לחוץ  יכול .  יציאה  האם בחור 

האם סעודת אירוסין לבני .  איסור לקדש את האשה עד שיראנה. ההנושא אשה צריך שיבדוק באחיה.  פגשי לשקר ולומר שאינו הולך לה

האם מותר לתת או  .  נישואין בחודש אלול.  בימים שמפרסמים בשם האריז"להימנע מלשאת אשה  האם יש ל.  ספרד הוי סעודת מצוה

ה.  לקרוא הזמנות בשבת לו'.  מוקצה'  יאהאם טבעת אירוסין  עוונתיו  חתן מוחלים  כל  ביום החופה.  על  לימוד תורה  פלל  . להתמעלת 

יין  תורה.     השתתפות בחתונה במקום ביטול'.  תדיר קודם'תפילת מעריב לפני החופה מדין  התפלל  ל  ם צריך. האבאולמות תפילת ערבית

והכלה. שימת אפר מקלה על  . פריסת הטלית על ראש החתן  ברכת שהחיינו על הטלית בזמן החופה והמסתעף.  לבן בחופה ובשבע ברכות

כוס של האולם. ראש החתן בל תשחית.  בתנאים.  צלחת  זכוכית.  הכוס. טעמו.  מניח את האפר. מנהג שבירת  מי  שני.  בזיווג  הכלה.   .

לתקן את הכוס או הצלחת. טבילת הכוס. כשיש שתי חתונות סמוכות האם די בכוס אחת. שיור מקום פנוי בשולחן ושייר מיני תכשיט  

חורבן. בסעודות מצוה. צלחת שמודפס עליה 'זכר לחורבן'. חתן דומה למלך משמעותו ודיניו. כבודו. בגדיו. עמידה בפניו. תפילה זכר ל

שלא ירד גשם החופה. אי אמירת תחנון. הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו. בחתונה. בחופה. בשבע ברכות. שמחת חתן וכלה כיצד. 

קודים. ריקוד תחיית המתים. להרכיב את החתן על הכתפיים. האם יש חיוב לעשות בכל יום סעודת  עדיף להיות בחופה או להיות ברי

שבע ברכות. גדר 'פנים חדשות' בשבע ברכות. שבת. קטן. גר. אינו שומר שבת. האם צריכים לאכול. האם צריכים שיהיו מוכרים לחתן 

ברכו שבע  ברכת  חי.  בשידור  חדשות  פנים  שנים.  או  אחד  לגברא ולכלה.  גברא  בין  טוב  מזל  לומר  מותר  האם  החתן.  בבית  שלא  ת 

 שירת יוסף, תשפ"ב )תמז עמ'(    ]הרב יוסף אביטבול שליט"א[בקריאת התורה. שבע ברכות אחר השקיעה ביום האחרון[ 

]דיני עבודה, ביומו תתן שכרו, ולא   תשלום שכר שכיר בזמנו במקום שאין לו כסף לשלם ואם אפשר לשלם ע"י זקיפה במלוה?

 מעדני כהן, תשפ"ב  , תנאי בממון[תלין עליו השמש
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]לקח כלי מעכו"ם, וטבלו במזיד בשבת, האם עדיף להקנותו לגוי ולשאול אותו ממנו, משום שהכלי נאסר משום  טבילת כלי בשבת  

שבת', מתנה לעכו"ם בשבת, מעשה קניין בשבת, צורך שבת לירא שמים, קניין על תנאי בשבת, קניין לצורך מצוה ולצורך שבת,   'מעשה

ניתן למלא בו מים מהמקוה  הותרה או דחויה, דבר שיש לו מתירים, דבר המיועד לשימוש רב פעמי אם נחשב יש לו מתירים , האם 

 מעדני כהן, תשפ"ב   הוטבל האם הוא מוקצה בשבת[ בשבת ועלתה לו טבילה, כלי עכו"ם שלא

צריך   לב  להאם  שם  שלא  למי  הכנסת  בבית  הקודש    -הודיע  מארון  התורה  ספר  את  לכבודו?   -שהוציאו  שיעמוד  בכדי 

עינ עצימת  התורה,  כבוד  י]קריאת  בשבת,  אף  קול  המשמיעים  התורה  ספר  על  פעמונים  הנחת  התורה,  ספר  על  פעמונים  תליית  ים, 

 מעדני כהן, תשפ"ב  התורה[

תורה   כעונה, האם בשמיעת השירים  קודם ברכת התורה    -שמיעת שירים של פסוקי  כדיבור, שומע  בבית המרחץ, הרהור  ]או 

מכוין לתלמוד תורה, איסור שמיעת שירים מפסוקים, כשאינו מכוין לעורר אהבת ה', האם במרחץ שאסור בדברי תורה מותר בדברים  

 דני כהן, תשפ"ב מע בטלים[

 מעדני כהן, תשפ"ב העומד באמצע ברכות קריאת שמע והגיע לקדושת יוצר ושמע קדושה בחזרת הש"ץ  

 

 

 פקודיפרשת 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 שקיפות וניקיון כפים 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 מעניני דיומא: סיום חומש שמות 

 מעניני דיומא: המעבר לשעון קיץ 

 מלחמה באוקראינה 

 נושאים אקטואליים 

 תוספת: קורונה 
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 שקיפות וניקיון כפים   נושא בפרשה:

 

האם גבאי צדקה חייב  ,  מוסדות ציבורייםבקיפות וניקיון כפיים  ]חובת ששקיפות וניקיון כפים בהלכה  

או מתנדב[    עובד בשכר,  מתי ראוי לעשות כן, ומתי חל חיוב גמור,  והוצאותלספק דו"ח פרטני על הכנסות  

 תורה והוראה, תשע"ו לח, כא[   ] )אלה פקודי המשכן(

בתרומת שקלים   נקיים  חוהייתם  בלא  ]למנוע  מים  שתיית  נקיים,  והייתם  מים,  פיו  ימלא  גניבה,  שש 

 (לארבע פרשיות, תשפ"ב )עמ'  -קרואי מועד]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[ ברכת הנהנין[ 

ומישראל   נקיים מה'  ובידי שמים[והייתם  אדם  בידי  ידי חשד  זקנים, תשפ"ב  ]לצאת  מלאכת       בינת 

 מחשבת, תשפ"ב 

 הלכות מעשיות, תשפ"ג  הדין וחשבון והלכות צדק

ההלכ לאור  הציבור  כספי  ניהול  את  לבקר  יש  ]א[  כיצד  וכספי ]ה?  צדקה  קופת  של  הנכון  הניהול 

אהלי וגם  בצלאל  שגם  במשכן  נצרכו  מדוע  ארגמן  אציבור,  בתכלת  הצבוע  והצמר  הזהב  את  יחד  יקחו  ב 

בימי  ,  כיצד התנהלו הדברים בימי חז"ל,  כל קהילה להקים קופת צדקהת  חוב,  ותועלת שני מאת בני ישראל

המאוחרים,  הראשונים כיום,  בדורות  קהילתית,  צדקה  קופת  לנהל  האידאלית  הצורה  המה  מותר  ,  אם 

, כמה נאמנים זקוקים לחלוקת הכספים,  התרומות לקופה הרשמיתלהקים לה קופה מתחרה ובכך יתמעטו  

אם  ,  האם ניתן למנות קרובי משפחה לכך,  כמה למינוי גזברות לפיקוח על הכספים,  כמה לגביית הכספים

של   דין  בבית  צורך  אין  נפשות מדוע  דיני  נחשבת  גם ,  דיינים  23חלוקת הכספים  לגבות צדקה  נהוג  מדוע 

ר  ואחד מהם נפט  ומינה שני נאמנים  השאיר עזבון לטובת קהילה מסוימת,  פרטית   קרן צדקה,  בגבאי בודד

 תורה והוראה, תשפ"ב יו[ האם הקהילה יכולה לכוף על הנאמן השני להכניס נאמן נוסף לפקח עלי 

ההלכ לאור  הציבור  כספי  ניהול  את  לבקר  יש  ]ב[  כיצד  וכספי ]ה?  צדקה  קופת  של  הנכון  הניהול 

ביחידות לאסוף כסף  לגבאי  יכולים מלהתחלק, אחד ,  ציבור, האם מותר  כסף  גבאים האוספים  זוג  האם 

דלת אחרת על  ידפוק  וחברו  דלת אחת,  על  גבאי  ,  ידפוק  מאשר  יותר  הדבר חמור  ביחידותמדוע  ,  האוסף 

דא שאין שום  ואו לדרוש ממנו שקיפות מלאה ולו  האם ראוי לתת בו אימון ,  לתת לגבאי  הנאמנות הראוי

הציבו בכספי  לעשותר,  מעילה  ציבור  בכספי  העוסק  הגבאי  על  מוטל  פעולות  הבית,  אלו  ועד  על  ,  אחראי 

כי עובדים,  התקופת  ועד  למכ,  קופת  לגבאי  מותר  האם  לקופה,  מוצר  לעצמותרמו  המוצר  את  גבאי ,  ור 

כיצד מוטל  ,  האם מותר לו לרכוש מהקופה את המוצר לעצמו, ולשלם את התמורה לקופה  שקיבל מט"ח

הצדקה גבאי  את  לכבד  בפניהם,  עלינו  לעמוד  עלינו  מוטל  עבודתו,  האם  על  שכר  שמקבל  תורה  [  גבאי 

 והוראה, תשפ"ב 

 תורה והוראה, תשפ"ב תקנת יואש המלך ופיקוח ונתינת אימון במשרתי ציבור  

 הקדמת  לגבי]במה נחלקו משה ובצלאל      ח על התרומות שקיבל למשכן?"למסור דו  מיהר משהמדוע  

 שיעורי הרב רוזנבלום, פקודי תשע"ד   [לח, כח] )ואת האלף ושבע המאות(  לבניית המשכן?[ כלים

להתפטר?   עליו  האם  לעצמו,  כסף  שנוטל  עליו  שמרננים  צדקה  נקיים[גבאי  פקודי    ]והייתם  )אלה 

  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לא(לח, כא[  ] המשכן( 

]פירט כסף ונחושת ולא זהב, ליצני הדור לא תרמו זהב, יסוד טענת האם משה פירט את כל ההוצאות?  

 יחי ראובן, תשע"ח  ות, הגונב את הקסוה[הליצנים, חיוב לדון לכף זכ
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 י' תירוצים   דרישה וחקירה, תשפ"ג  ?הזהב מדוע נצרך המנין, ומדוע לא פירטו את מנין

 עשר עטרות, תשע"ט  ]שמונה ע"י הקב"ה[דו"ח על הוצאות גם באדם נאמן כמשה רבנו 

פניני חשוקי חמד, תשע"ח  לח, כא[   ])אלה פקודי המשכן(  האם יכנס הרב יחידי לחדר הלימוד שלו, כשכספי ציבור אוחסנו שם?  

 )עמ'  לו( 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז לח, כא[  ]  ן(ביד איתמר בן אהרן הכה ) ?איתמר בעת פירוט הגביה מדוע נזכר

 מעדני אשר, תשע"דלח, כא[  ] )אלה פקודי המשכן( האם חייב הגזבר בהגשת דו"ח הוצאות? 

]ליצני הדור מתעוררים רק נגד הקדושה, אם אבד  מדוע פרטה התורה את הוצאות המשכן ולא נתבקש פירוט אחר חטא העגל?  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' י( -נחל אליהו חומר גלם מהעגל עדיף[  

 ( מבאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - הפרשה המחכימה   זהירות בכספי ציבור

 )עמ' ז( קובץ גיליונות, תשע"ט - פניני חשוקי חמדנתן תרומה בסכום קטן לצדקה, האם ראוי לתת לו קבלה? 

קובץ גיליונות, תשע"ט    -  דברי השירה     אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מג(  -הפרשה המחכימה  דין וחשבון כספי ורוחני בחיי האדם    

 מפיק מרגליות, תשפ"ב     )עמ' יט(

צדקה?   גבאי  להיות  אדם  לעודד  או  להימנע  יש  עצמי[  האם  תורה  ביטול  חשבון  על  לרבים  המחכימה  ]הטבה  אוסף    -הפרשה 

 ( דגיליונות, תשע"ט )עמ' מ

צדקה   גבאי  גבאי[עניני  ע"י  לאביונים  מתנות  צדקה,  בגבאי  אמון  מהתרומות,  אחוזים  קבלת  צדקה,  גבאי  לכבוד  עומקא      ]עמידה 

 דפרשא, תשע"ט 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"אחידות וידיעות לפרשת פקודי  

 מדי שבת, תשע"ו   ]לח, כא[אין לנו שיור אלא התורה הזאת 

   מאור השבת, תשע"דלח, כא[  ] קדושת המשכן, לשעתו ולדורות

שני   בבית  שחסרו  הדברים  חמשת  את  להשלים  זוג  כל  אש-]ארוןביד  בבית,  רוח -תורה  השכינה,  השריית  וחמימות,  קדושה 

 נאה דורש, תשפ"ב   שלימות והליכה לאור גדולי הדור[-מסורת, אורים ותומים-הקודש

מי יסיים    בשבת פ' ויקהל פקודי אחר שקראו ו' קרואים היה קטטה]  החסירו לקרות בסוף פ' פקודי אם משלימים בשבת הבאה

דנו   הבשבת הבא,  לא נשארו כי אם ה' אנשים בעלי הריב  ןובביהכ"נ הראשו  את החומש, ומתוך כך הלכו לביכ"נ אחר והמשיכו לקרות

צבא הלוי,    האם צריכים להשלים את קריאת פרשות ויקהל פקודי בשבת ויקרא, השלמת יותר מפרשה אחת, השלמה מחומש לחומש[

    תשפ"א

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  לו( לח, כא[   ] (, ברמב"ןן ביד איתמר בן אהרן הכה)מי נשא את הכיור במסעי בני ישראל? 

 תורת הביטחון, תשפ"ב אין עוד מלבדו  -אמונה בה'   -תכלית המשכן 

 משנת מהר"ל, תשפ"ב עיקר המשכן בניין רוחני 
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 משנת מהר"ל, תשפ"ב שליטת עין הרע במשכן 

 משנת מהר"ל, תשפ"ב עדות לישראל שנתכפר להם העגל  -המשכן 

 )ט' תירוצים(  דרישה וחקירה, תשפ"בכיצד בניית המשכן היא עדות על כפרת חטא העגל?  

לח, כב[   ] ]היתר וערלה, כלי חלבי וכלי בשרי, מצה שמורה ומצה רגילה, אתרוג כשר ואתרוג פסול[ איסור בורר בשבת באיסור והיתר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו 

 הגר"א גניחובסקי  תשע"ד לח, כז[ ])מאת אדנים לאמת כיכר(   לברך ברכה שאינה צריכה בשבת, בכדי להשלים מאה ברכות

]מהתורה או מדרבנן, נשים, הדרכים להשלים מאה ברכות, חלוקת סעודות בשבת, ברכה שאינה צריכה לצורך  מאה ברכות בכל יום  

 מנחת אשר, תשפ"א לח, כז[ ]אדנים לאמת כיכר( )מאת  מאה ברכות[

מאה דווקא או גם לתשעים יש מעלה, נשים, כשמברך שלא בכוונה,  ,  מהלילה או מהיום]מהתורה או מדרבנן,  מאה ברכות בכל יום  

קיבל שעת קודם השקיעה האם מתחיל מנין חדש, ברכת המזון בסעודה שלישית לפני צאת הכוכבים, כשמברך מבעוד יום או כשטה  

 מסביב לשולחן, תשפ"ב לח, כז[ ])מאת אדנים לאמת כיכר(  בתפילתו, ברכה שאינה צריכה, שכר הברכה[ 

 ברומו של עולם )יח(, תשפ"ב הקדמה לברכות השחר  -תקנת מאה ברכות  

 מפיק מרגליות, תשפ"א     מנחת אשר, תשפ"א  לח, כז[])מאת אדנים לאמת כיכר(  הקשר בין מאה ברכות לבין מאת האדנים במשכן 

    זרע ברך, תשע"ז ]לח, כח[)לכל העובר על הפקודים(  ]ערבות לגרים[האם נכנס שבט לוי בכלל "ערבות" כלל ישראל? 

במצוות   מחוייבערבות  שאינו  ישראל    ]כל  כל  שהרי  חובתן,  ידי  הרבים  את  מוציא  אינו  גדרו   עֵרביםבדבר,  האם  במצוות.  בזה  זה 

שרשאי להוציא אף שאינו מחוייב, ועוד צ"ב בגדר דין    דין חדש, או שזהו  כמחוייב בדברכאילו לא יצא ידי חובה והוא  שהמוציא נחשב  

אינו בר  ענף וסניף לכל מצוה ומצוה,  חה כן יש מצות ערבּות[ או שזהו  ]וכמו שיש מצות תוכ  מצוה בפני עצמהערבּות במצוות, האם זו  

בדרך כלל בר  שבא להוציא אחרים, ובר חיובא בשאר המצוות, גם באותה מצוה הוא    רק במצוה זו אינו בר חיובא  בכל המצוות,  חיובא  

שבת, יכול להוציא את אשתו ידי חובה   האם בעל שהתפלל מעריב בליל  קידוש בשבת:אינו בר חיובא במצוה זו,  שעתה  , אלא  חיובא

לפני שהתפללה מעריב.   בט"ו.    קריאת מגילה:בקידוש  כרך  לבן  עיר הקורא  ובן  בי"ד,  עיר  לבן  כרך הקורא  שכח  ספירת העומר:  בן 

כת ראש  בסוגיא במסבברכת הנהנין:   ערבּותלספור ספירת העומר יום אחד, האם רשאי לברך כדי להוציא ידי חובה מי שחייב בספירה. 

על האדם". וצ"ע שהרי אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, ואם כן ודאי    שאינו חובההשנה מבואר שאין דין ערבּות בברכת הנהנין "

מחלוקת האחרונים   בברכת שהחיינו. לברך לפני האכילה, ומדוע ליתא דין ערבּות. חידושו של החתם סופר שאין דין ערבּות    חיובשיש  

. בברית  קטניםאו    גדוליםהאם יכול לברך להוציא ידי חובה    -שיצא ידי חובה    קטן .  בנשיםש שכתב שאין דין ערבּות  בהבנת דברי הרא"

 עולמות, שנה     ]כו, לז[ )וכשלו איש באחיו(, האם נוכל לומר לפי זה שאין דין ערבּות בֵגרים[ ֵגריםבערבות מואב לא היו 

קדושה   תשמישי, בבית כנסת,  וימפל, הבריח התיכון, במקדש  מבגד אשה,  ]פרוכת מבגדים,  לצורך גבוה  -כלי שנשתמש בו הדיוט  

פרוכת, קשירת ס"ת בעניבה פרטית כשנקרע  סוג השימוש בהדיוט, שיבוץ בגד הדיוט בתוך    ם,בבגדי  שינוים  נעשה,  מצוה  או תשמישי

כאיל        מחמדי התורה, תשע"ו      תשע"ה  מחמדי התורה,     מעדני אשר, תשע"ה     נוה ההיכל, תשע"דלח, כט[    ])ונחושת התנופה(    [החגור

    עולמות, רמד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   תערוג, תשע"ד

]מצוות עם או בלי ברכה, עשיית מצוה בכוונה, לשם מצוות בוראי, תשובת הנודע 'לשם יחוד' ו'הנני מוכן' לפני קיום מצוה   אמירת

 היכל, תשע"ט נוה הביהודה[ 

    שלמים מציון, תשע"ו    הגר"א גניחובסקי  תשע"דלט, ב[   ])תכלת וארגמן(   הערות בענין מלאכת קושר בשבת

לקשור מדרבנן ואלו קשרים מותר על אלו קשרים חייב בשבת, אלו קשרים אסור   מותר.  או  "חייב", "אסור"  ]  קושר ומתיר בשבת

עניבה    עניבה  .קשר לצורך מצוה   בע האם זה "קשר של קיימא" •כיצד נק  "משך הזמן המחשיב קשר כ"קשר של קיימא•  .לקשור בשבת

י קשר קשר על גבי עניבה שעל גב   ר •שעניבה על גבי ק   עניבה על גבי עניבה •   .האם מותר לעשות עניבה על גבי קשר  ,המתקיימת לעולם
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עניבה שהפכה לקשר   פיתול סרט סגירה ממתכת  ליפוף חוטי ברזל ופלסטיק •  פותל חבלים בשבת .קשירת והתרת אבנט ספר תורה  •

 עולמות, תפב  [גדרי מלאכת קושר ופרטי דינים -הבדל בין קושר לתופר  .קשר שנעשה מאליו  -

 (סזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בנית אוהל בהיפוך הסדר -מהלכות השבת 

 ( פאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   דרך בנין אהל בשבת ויו"ט 

 להשיב נפש, תשפ"ב  [בגדיך לבנים, בכל עת יהיו ]ויגבה לבו בדרכי ה'תפקידו של בן תורה  -נשיאות לב  

 נר יששכר, תשע"ד לט, ב[ ]  )ויעשו בני ישראל( ]ההשתדלות בעולם המחשבה[מעשה המשכן והקמתו 

 ( שנגע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת]בית וכלים מה קודם[ סדר עשיית המשכן וכליו 

 ( שנהע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת  ]לשמה[טווית הצמר לבגדי כהונה ע"י נשים 

 (שנח, שפ ע"ח )עמ' שמקרא העדה, תבגדי כהונה משל ציבור 

 ( שסע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת ]האם היתה לכל כהן ערכת בגדים אחת או יותר[האם היו לכוהנים בגדי כהונה מיוחדים לשבת? 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א  ]האם ניתן לזכות לכפרה ללא תשובה[בגדי כהונה מכפרים עם תשובה 

 (שסבע"ח )עמ'  שמקרא העדה, ת ]ביד, ע"י שמיר, בידי שמים[חושן פיתוח אבני האפוד ואבני ה 

 (שסדע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת ]מחוסר בגדים בחסרון הפעמונים[פעמונים ורימונים במעיל 

 על הפרשה, תשפ"ג   ?פעמונים מונח עליו האם מותר להוליך בשבת ספר תורה כשהכתר או עצי חיים עם

 על הפרשה, תשפ"ג  עיל בציצית?מההאם היה חייב 

 על הפרשה, תשפ"ג המעיל ובגדי כהונה  תאיסור קריע

 ( שסזע"ח )עמ' שמקרא העדה, תבגדים לכהן גדול ובגדים לכהן הדיוט 

 (שסטע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת ]הבדל צורה וגודל[מצנפת ומגבעות 

 (שעבע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת]כתב או חקק[ אופן הכתיבה על הציץ 

שני אנשים שהזדמנו ]האם חכמי ישראל היו חייבים לקום אם ינאי היה חבוש בציץ או גם אם היה מחזיק אותו בידו,  ינאי וציץ הזהב  

צריך לכבד את השני להיכנס   מי מהםטלית ותפילין בידו,    כאשר אחד מהם הי' לבוש בטלית ותפילין, והשני החזיק  יחד לפתח ביהמ"ד,

 אדם שמחזיק בידו ה  את הטו"ת להיכנס ראשון, או  האדם שלבוש בטו"ת צריך לכבד את ההוא שמחזיק בידו  ראשון לביהמ"ד, האם

בטו"ת שאת הטו"ת   מי שלבוש  לכבד את  הלוי  יכנס ראשון.צריך  בידו טו"תטו"ת    לבוש:  בית  מי שמחזיק  לכבד את   להיכנס   צריך 

אינו צריך לכבד את התפילין   טו"ת בידומחזיק  ההשני  ודו,  מחזיק בי  לכבד את התפילין שהשני  טו"תלבוש  ה   משום שמוטל עלראשון,  

של וראשו  ידו  על  שלוהראשון  הקשורים  שהתפילין  כיון  נחשב  ,  זה  אין  ולכן  בהם,  לבוש  שהוא  משום  לגופו  שעל ש  טפלים  יו  תפילין 

 מים זכים, תשפ"ג [ והתפילין נטפלים אליו נחשב רק שהאיש ההוא עומד להיכנס לביהמ"ד עומדים להיכנס לביהמ"ד, אלא זה

 (שעוע"ח )עמ' שמקרא העדה, תין פדיון לכלי שרת א

 (שפא ע"ח )עמ' שמקרא העדה, תהקדש מתחלל על המלאכה  

 ( שצבע"ח )עמ' שרא העדה, תמק לחם הפנים במדבר 

 ( , תשפ"ג ) עמ' טודרישה וחקירה ציווי לחם הפנים בעשיית המשכן

 מפיק מרגליות, תשפ"ב דין מנחה ודין שולחן  -לחם הפנים 
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 ( שצהע"ח )עמ' שמקרא העדה, תמזבח הקטורת 

 ( שצחע"ח )עמ' שמקרא העדה, תמקום מזבח הקטורת 

 ( תאע"ח )עמ' שמקרא העדה, ת ]לחם הפנים[מעלין בקודש ואין מורידין 

 ( תוע"ח )עמ'  שמקרא העדה, ת]פסול לינה[ מוכני לכיור 

 (תטע"ח )עמ'  שמקרא העדה, תשיעור המים בכיור 

רך במי מעיין ודי במים מכונסים ]אין מועלין בו, בשונה מכל כלי המזבח שנמשכו מבפנים, הכיור נמשח מבחוץ, אין צוהמיוחד בכיור  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב שאינם ראויים אלא לרחצה[  

 ( תיאע"ח )עמ'  שמקרא העדה, ת  'כלי' ו'כח גברא' בנטילת ידים

 ( פזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   נס הקמת המשכן מאליו

 ( פתשע"ט )עמ'   אספקלריא,?  ך היה משה רבינו מעמיד את המשכן בשבת יאה

 אשכול יוסף, תשע"ו לט, לג[   ] )ויביאו את המשכן אל משה(  מדוע הובאו כלי המשכן לבית מדרשו של משה?

     אורות הגבעה, תשע"ג    תשע"ד  ,בסקיהגר"א גניחולט, לד[  ] )עורות אלים מאודמים( מלאכת צידה בשבת

  .מדרבנן  או מדאורייתא להיכן צד את בעל החיים הנאסר,  מקום הצידה ,  הגדרת מקום הצידה ומין בעל החיים הניצוד]צידה בשבת  

חיים   "במינו"  בעל  ניצוד .מדרבנן  או  מהתורה צידתושנאסרה    ניצודשנחשב  ש"במינו  חיים  הבעל  מיהו  קובע  ומה  מקום   :מי  הגדרת 

דרור לציפור  בניגוד  וחיות  רגילה  ציפור  של  דגים • הצידה  הקור  • צידת  מפני  חלון  או  צידת   • סגירת  עייפים  ישנים,  חיים  בעלי 

כלב   • חולים באמצעות  מבוייתים  .צידה  חיים  בעלי  בעליהם  צידת  את  ומכירים  בבית  חיים   • הגדלים  בעל  לצוד  מותר  האם 

האם יש  - צידת אדם  .שלילת חירותו של בעל החיים, או שנצרכת גם אפשרות השליטה בו  איסור צידה  ."דין "חיות שמרדו • שברשותו

 עולמות, תנט [ צידה על ידי לחש , העמדת מלכודת בשבת.  דה באדםאיסור צי

ומזוזות   לתפילין  כשר  האם  יצירה  ספר  ע"י  שנבראה  בהמה  של  נס[  עור  ע"י  שנעשה  באילן  לסכך  נס,  אלים  ]מעשה  )עורות 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  כה, כז(  לט, לד[] מאודמים(

 תשע"ד   ,הגר"א גניחובסקילט, לד[ ] )עורות אלים מאודמים(מלאכת שבת ב'שב ואל תעשה' 

כוננהו'    ידינו  ומעשה  עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו,  אלוקינו  נועם ה'  מג[   ] 'ויהי  תורה, תשע"ו לט,  מעיינות       משנתה של 

 תשפ"ג     מערכי תורה, תשפ"ב     ם, תשפ"בבינת זקני     שלמים מציון, תשע"ז    מהרצ"א, תשע"ו

 מערכי לב, תשפ"ג    מלאכת מחשבת, תשפ"ב     (לחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ברכה שברכן משה

לט,  ]]המיוחד בברכה על השריית השכינה במשכן[  'ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו'  

     משנתה של תורה, תשע"ט   אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כא( - עינינו גל  מג[

, כנגד מה נקראים ארבעת הפרשיות,  מה הקשר בין סוף הספר לראשיתו,  מדוע חותם ספר הגאולה בעניין המשכן]  "ספר הגאולה"

ל''החודש'' ''פרה''  בין  מפסיקים  אין  נח,  מדוע  הנפק"מ  לקו במה  ומה  המח,  של  משכנו  מקום  בעניין  בנו  ושלמה  לדואג ,  דוד  מדוע 

מדוע מייחסת ,  כיצד נכללים בדברי ר' אלעזר בן ערך שאמר ''לב טוב'' דברי כל חבריו,  ואחיתופל לא עמדה חכמתם להצילם מן החטא

 עמל משה, תשס"ב  [ן( רק דור אחד )בן אחיסמך(התורה את בצלאל שני דורות )בן אורי בן חור( ואילו את אהליאב )שותפו לבניית המשכ

אשכול יוסף,  מ, ט[   ]  )והיה קודש(   שהשתמש בכלי המקדש, מת בעצמו, ואילו אחשוורוש השתמש, ומתה אשתו?  מדוע בלשצר

 תשע"ד 

 שלמים מציון, תשע"ו מ, יג[  ]  )והלבשת את אהרן( מתלמידי אברהם אבינו[ ]עין טובהבמעלת אהרן הכהן שזכה ללבוש את החושן? 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_18_19_20_21_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_18_19_20_21_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_18_19_20_21_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_18_19_20_21_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_18_19_20_21_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_23_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_18_19_20_21_22_23_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_01_74.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/459.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_22_23_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/789_23_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_23_82.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_22_23_83_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_23_82.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_22_23_83_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/595_22_62.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_23_76.pdf


 

 

)והלבשת את אהרן את בגדי הקודש( ]מ, יג[  ]ואם שינה האם חייב לחזור וללבוש, תפילין של יד ושל ראש[  סדר לבישת בגדי כהונה  

   אורות הגבעה, תשע"ח 

 מחמדי התורה, תשע"ט )ויעש את האפוד( ]לט, ב[  ]מעלין בקודש[ יד לתפילין של ראש? האם חייב לכתוב קודם תפילין של

 מעדני אשר, תשע"ט  האם מותר לשנות מתפילין של רבנו תם ולהניחם בתפילין או להיפך?

 זרע שמשון, תשע"ו מ, יז[ ] )בחודש הראשון בשנה השנית(מדוע המתינו ע"ב יום מסיום המשכן עד חנוכתו? 

   נר לשולחן שבת, תשפ"א]שהחיינו או הטוב והמטיב, בארץ או בחו"ל[ ברכה לחנוכת בית כנסת 

 דברי שי"ח, תשע"ד מ, יז[   ] )הוקם המשכן( [מנהגהדין או המצד ]דברים שצריך לעשות בעמידה 

    הגר"א גנחובסקי, תשע"ד       מעדני אשר, תשע"ד     דאשר ליהודה, תשע"   מ, יח[  ]  )ויקם משה את המשכן(  ואין מורידין  מעלין בקודש

 ( מאאספקלריא, תשע"ט )עמ'     מחמדי התורה, תשע"ו     מעדני אשר, תשע"ו

 ( מטאספקלריא, תשע"ט )עמ' ? כיצד היתה עמידת הפרוכת המבדילה בין הקדש ובין קדש הקדשים

 מעדני אשר, תשע"ט ]מעלין בקודש[  ?האם מותר לעשות מפרוכת חופה לחתן וכלה

 מעדני אשר, תשע"ט ]מעלין בקודש[  האם מותר לכתוב גט על קלף שהוכן לכתיבת ספר תורה?

יח[   ]  )ויקם משה את המשכן(  ]שינוי מיקום דפנות הסוכה, מנהג עטרה בטלית[קרש שזכה בצפון   שלמים       מעדני אשר, תשע"ד מ, 

נר יששכר,       נר יששכר, תשע"ח        מעדני אשר, תשע"ו     עולמות, שלו      מחמדי התורה, תשע"ה     ע"גנוה ההיכל, תש     מציון, תשע"ו

 תשע"ח 

 צבא הלוי, תשפ"ב ]כיצד עמדו, ענני כבוד, ובמשכן שילה[ עמודי החצר 

 צבא הלוי, תשפ"ב רוחב העמודים 

פניני חשוקי  מ, יח[   ]  ן()ויקם משה את המשכ  ]חזרה ממתנה שניתנה[התגרש מאשתו ומבקש להסיר שמה מפרוכת בית הכנסת  

 )כט  חמד, תשע"ח )עמ'

ק  העברת בעל    מתפקידו  ריאהבעל  במצווה,  ירושה  מצווה,  חזקת  בשררה,  ירושה  מורידין,  ואין  בקודש  או ]מעלין  בשכר  קריאה 

   נוה ההיכל, תשע"ומ, יח[   ]  )ויקם משה את המשכן( בחינם[

    מעדני אשר, תשע"ו מ, יח[   ]  )ויקם משה את המשכן(היאך הותר משה בהקמת המשכן, הרי ת"ח אסור לעשות מלאכה ברבים?  

 תשע"ט    מחמדי התורה, תשע"ו

]שבע יפול צדיק וקם, תינוק לומד הליכה מתוך הנפילות, לכל  מדוע הוקם המשכן ע"י משה ופורק בכל שבעת ימי המילואים?  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יא(  -נחל אליהו מתגבר[ אדם יש נסיונות ומהם הוא 

 משנתה של תורה, תשע"ט   כיצד ניתן להרבות בשמחה, ע"י השמח בחלקו

 מעדני אשר, תשע"ט  שבירת הלוחות, הברכה שרויה על הסמוי מן העין[]חורבן הבית,  האם שייך 'עין רעה' בבית המקדש?

 ( פגאספקלריא, תשפ"א )עמ'    י"א טעמים מדוע הקדים משה רבנו שבת למלאכת המשכן

]כהן, סנהדרין, מלך, גבהו עשר אמות, קולו כנער בילדותו, האם היה משה רבנו כלוי משורר או  ינו?  האם פסלו מומים את משה רב

שיעורי צבא הלוי,    [, תחולת הדינים וגילו של משהשוער, האם היה כהן, החזרת ציפורה אחר שילוחיה, נטילת עצמות יוסף, טומאת מת

 תשפ"ג      תשפ"ב

 מעדני אשר, תשע"ט  כיצד נחרב בית המקדש בגלל העוונות, הרי בגדי הכהונה מכפרים?
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 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ו  - ברוך שאמר ]רמז לשני בתי המקדש בפרשת בניית המשכן[הקדמת רפואה למכה 

]מקום חיבור הבדים בכלי המקדש, ככוכבים ברקיע, הארון לעומת המנורה, מעשה חושב ומקום הפרוכת והקרסים, כלי   כלי המשכן

 עומקא דפרשה, תשע"ט   ית הכיור ממראות הצובאות[המשכן משל ציבור, ממה היה עשוי הכבש, כבשו של מזבח העולה, עשי

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

]קרבות בזמן הזה, קדושת ירושלים בזמן הזה, טומאה דחויה בציבור, כוהנים מוחזקים, בגדי  ?האם הקריבו קרבנות לאחר החורבן

 מנחת אשר, תשע"ט  כהונה, מקום המזבח, שקלי הציבור, ריח ניחוח[ 

 מנחת אשר, תשע"ט  ]השריית השכינה בבית ישראל, השמחה בקיום המצוות[ איך בונים בית מקדש מעט

וידיו של משה   הגוף מהחומר[המשכן  ידים לסעודה, הגבהת  נטילת  נויגרשל שליט"א   ]ידי משה במלחמת עמלק,  דוד    -  הרב מרדכי 

   אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יג(

 מעדני אשר, תשע"ו מ, כ[  ]  )ויתן את העדות( מדוע ס"ת אינו מונח בשכיבה כמו הלוחות בארון?

]בין גאולה לתפילה נצרך להתפנות ובטעות התחיל לברך אשר יצר, הניח תפילין בין גאולה לתפילה  הפסק בתפילת שמונה עשרה  

על ה לברך  ה' אקרא' קודם  ובטעות התחיל  'כי שם  ואמר בשחרית  חוקיך, טעה  למדני  יסיים  יסיים את הברכה, האם  תפילין, האם 

אמר 'על הניסים' בשמונה עשרה בפורים קטן, שכח רצה בברכת המזון ואמר ברוך אתה ה' יסיים למדני חוקיך, ברכה  שמונה עשרה,

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ( ]מ, כא[ )כאשר צוה ה' את משה, בעל הטורים  לבטלה, התחיל אתה קדוש[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ]שמונה עשרה, כרים וכסתות, לרדת באמצע שמונה עשרה[ תפילה במקום גבוה 

 ט שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"  -  ברוך שאמר  ]משכן העדות[איך לגרום לתפילות להתקבל? 

הש"ץ?   בחרת  יצא  האם  לחש,  בתפילת  שטעה  ציבור  שופר[שליח  בתקיעת  אחרים  להוציא  התכוין  עשרה,  הגר"א    ]שמונה 

 גניחובסקי, תשע"ט 

 ( מואספקלריא, תשע"ט )עמ'   למה לא נשנה הנס שנעשה בכיור בין העשרה ניסים שנעשו בבית המקדש?

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כו( -פניני הלכה נטילת ידים במי מזרקות בגינות נוי ופארקים  

נגע במקום מטונף  עניני נטילת ידים   ]שיעור אכילת פת כביצה, שיעור הזמן, בתחילת הסעודה לפטור ברכה ראשונה, שינוי מקום, 

 שלמים מציון, תשע"ז  ]מ, ל[  )ויתן שם מים לרחצה( בסעודה, נגע בתפילין או כתבי הקודש בסעודה[

]כח גברא, פתיחת ברז החבית, האם ברז בבית נידון כברז של חבית, כח גברא יש אך אין נטילה מתוך כלי, נטילת כלי לנטילת ידים  

 שלמים מציון, תשע"ח  ידים מכלי בישול ריק, בשבת ובחול[

 ( להאספקלריא, תשע"ט )עמ'   נטילת ידים מבקבוק

 א( עאספקלריא, תשע"ט )עמ'   חתן כהן לקבל נטילת ידיים מחמיו הלוי

כיון   כהן שקידש ידיו ורגליו ואח"כ ישן צריך לחזור ולקדש]  ?כהן שקידש ידיו ורגליו וישן שנת עראי האם צריך לחזור ולקדש

ההבדל בין היסח הדעת בתפילין ובקידוש, נטילת ידים בשינת ארעי, בתפילין שינת עראי לא הוי היסח הדעת,  דשינה היא היסח הדעת,  

עשר עטרות,  [  כתיבת וחתימת הגט במחוברבבגדי כהונה,  קידושו משום דאסור לישן  דשינה פוסלת  טעם אחר  .  חשש שמא נגע בטינוף

 תשע"ט 

 משנת מהר"ל, תשפ"ב יסוד מצוות קריאת שמע ביום ובלילה  -הקדמת עמוד אש 

]כינוס שש מאות אלף איש כאחד, גם בחו"ל, האם צריך לראותם כאחד, האם סומכים לענין ברכת 'חכם הרזים' בעצרת המיליון  

 אוצרות אורייתא, תשע"ט  רה, ברכה בביאת משיח צדקנו[ברכה על הערכות המשטרה, התקבצות ניסית, האם גם נשים וטף בכלל הספי
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]מותר מגבית מסוימת, ומותר מגבית כללית, כשגבו והסתבר שיש לו, סמכות גבאי צדקה לשנות, וגבולות הסמכות, גבו    מותר צדקה

אספו   תתקיים בעתיד,לשבוי ושוחרר, גבו לחולה והבריא, גבו להכנסת כלה ובטל השידוך, התחייבות בהוראת קבע, ספק אם המצוה  

 , קמד ת עולמומ, מב[  ]יותר מהדרוש[ 

 

 סיום חומש שמות  :מענייני דיומא 

 

"סיום"   המסיים,  עניני  עם  בסיום  השתתפות  מסכת,  רוב  סיום  מסכת,  בסיום  תורני[ ]השמחה  ספר  חיבור  בסיום  שהחיינו    ברכת 

 עומקא דפרשה, תשע"ו 

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

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

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

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

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

 פניני אי"ש, תשע"ט     עומקא דפרשה, תשע"ב  ]הפסק, הבדל בין העולה לבין הקהל, מי אומר, טעם המנהג[חזק חזק ונתחזק  

 משנתה של תורה, תשפ"ב     (פהאספקלריא, תשע"ט )עמ'     ונתחזק -חזק חזק 

 

 מעניני דיומא: המעבר לשעון קיץ 

 

]קבלת שבת בשעון קיץ לפני זמן הדלקת נרות, האם הדלקת הנרות ע"י אם הבית מכניסה את השבת לשאר  קבלת שבת מוקדמת  

מוקדמת מחייבת מהלכות "נדרים" או כ"תוספת   שבת  קבלתהמשפחה, וכן להיפך בעל שקיבל שבת מוקדם האם גורר אחריו את ביתו,  

הל מחייבת את המיעוט, במקום שיש כמה בתי כנסת, רוב תושבי ת שבת מוקדמת ע"י רוב הקקבלשבת", חיוב נשים ב"תוספת שבת",  

המקום או רוב שומרי השבת במקום, קבלת שבת של יחידים בבית כנסת יחיד, קבלת שבת מוקדמת מטעמי נוחיות האם מחייבת את  

זמן קבלת   לעשוהמיעוט  כדין  לבקש ממי שלא קיבל  וסדר תפילת מנחה, אדם שקיבל שבת האם רשאי  זאת,  עבורו, שבת  ת מלאכה 

 עולמות, שיט  והאם מותר לו ליהנות ממנה. ענית אמן במקום שמנין אחד מתפלל עברית של שבת, והאחר מתפלל מנחה של יום שישי[

 מאור השבת, תשע"ח   בערב שבת מפלג המנחההערות מעשיות למתפללים ערבית 

 הלכה בפרשה, תשפ"ג  זמן אכילת סעודת שבת כאשר מקבלים שבת מוקדם

 אוסף גיליונות, תשע"ט ) עמ' לה(  - תוספת שבתתוספת שבת בשעון קיץ  

 

 מלחמה באוקראינה: 
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עמו מזון כשר בכמות שיכול לקחת, או ימעט באיסורי הוצאה ויקח רק    ]האם יטולהנמלט בשבת ממקום הסכנה מה יטול עמו?  

במשתה   בשבת  השתתפו  לא  בשושן  אסורים,  מאכלות  מול  בשבת  אכילה  מצה  כשר,  אינו  אם  אף  בדרך  מזון  ויקנה  אשראי  כרטיס 

, מצוה הבאה בעבירה, שוורובשל איסור 'מעשה שבת' בבישולים, האם קיימו מצוות עונג שבת לו היו אוכלים מסעודת אחש  שאחשוורו

 מים זכים, תשפ"ב הנאת גרונו, הנאת מעיו, עונג שבת[  

 אז נדברו, תשפ"ב   המתקת הדינים מכל הצרות -לימוד בעיון במסכת יבמות 

 אז נדברו, תשפ"ב   של האדם תלויה בו[ ת]העצמאות האמיתימוסר שניתן ללמוד ממלחמה באוקראינה 

 שואלין ודורשין, תשפ"ב  ]הכנת הבגדים למלך המשיח[ ?או אתחלתא דגאולה גמלחמת גוג ומגו

 

 נושאים אקטואליים: 

 

בשבת נולד להם בן בשעטו"מ, ובמוצאי שבת הגיע ה,  ראובן ומשפחתו גרים בסיאול שבדרום קוריא]קו התאריך הלכות והשלכות  

מרחק שעתיים  ,וקיו שביפןמשפחתם בטלילה הם המריאו כבנם שמעון למצוות והתכבד כשליח ציבור במניין של מוצ"ש. עוד באותו  

א. ביפן עכשיו שבת קודש,   : התעוררו ג' שאלותת.  היתה מבוכה מאחר שהמארחים ישבו בשולחן שב  –טיסה. כשהגיעו לבית המארח  

ג. האם ייתכן ששמעון  ? (שישיב. מתי יוכלו למול את בנם, שנולד בשבת )וביפן היה אז יום  ? הרי הם כבר עברו שבת זו –מה הדין לגבם 

הנהגות ההלכה  ,  מיקום קביעת קו התאריך,  תאריךהג מהו קו    -קטן יהיה"   –"זה הגדול    -חוזר לקטנותו   – בנם, שכבר הגיע למצוות

,  ההולך במדבר ולא יודע מתי שבת,  תאריךה   דיני שבת במעבר קו,  המחשות נפלאות לשינוי מחמת קו התאריך,  במקומות המסופקים

בזמן השהות במטוס קו התאריך,  חילול שבת  קו התאריך,  ברית מילה במעבר  וגדול במעבר  קו התאריך,  קטן  צידי  ,  יארצייט משני 

 דפי עיון, תשפ"ג , תושבות[   600 חשיבות המספר –נספח מיוחד , רת העומר במעבר קו התאריךספי

 (גמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ' ]הגר"מ פיינשטיין זצ"ל[ פסקי אגרות משה הלכות חלה 

 ( טמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ' ]הגר"מ פיינשטיין זצ"ל[ שבע ברכות פסקי אגרות משה הלכות 

 ( כגמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ' פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהלכות שמיטה 

 ( כהמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ'  זצ"ל[  קרליץ נ]הגר"תשובות חדשות בהלכות שבת על ספרי 'חוט שני' 

 (כחמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ'  זצ"ל[  דבליצקי ש]הגר"תשובות בעניני שבת 

 ( לבמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ' זצ"ל[ גשטטנר  נ]הגר"ברכת המזון בסעודת נישואין 

 ( להמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ' זצ"ל[ א גרינבלט ]הגר"תשובות חדשות 'רבבות אפרים' 

רבי שלום יצחק מזרחי ]?  היו עשרה בתחילת שבע ברכות ויצאו מקצתן, או שיצאו הפנים חדשות האם גומרים את הברכות

 ( צבמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ' [ זצ"ל

 ( צחמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ'  [פישר זצ"לגר"ש  ה]דין תפילת תשלומין 

 ( ממה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ'  [שמרלר זצ"ל  רא"שהג] ספק ש"ל שקדם את הבהרת או שבאו בב"א 

 ( מאמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ'  [בי ישראל פסח פיינהנדלר זצ"לר'אבני ישפה' ]תשובות חדשות 

ותשובות   ענינים 'שמרית שבת כהלכתה'  שאלות  ושאר  זצ"ל]  בהלכות שבת  נויבירט  יהושע  )יח(,  [  רבי  יעקב  אהליך  טובו  מה 

 ( סבתשפ"ב )עמ' 
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 ( סומה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ'  [הגר"י בעלסקי זצ"לבהלכות שבת ]תשובות 

שונים, לולב ערבות והדסים אחר סוכות, גניזה, תשמישי מצוה[ ]הגר"א  ]לשורפו, מנהגים  אחר סוכות  לא לזרוק את הסכך לרחוב  

     (להמה טובו אהליך יעקב )יח(, תשפ"ב )עמ'   [כ"ץ זצ"ל

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' לא( ות יוקר המחיה העלאת משכורות רבני הקהילות בעקב

 מלאכת מחשבת, תשפ"ב  ]ולמלשינים, צנזור[טעם 'ברכת המינים' ונוסחה האמיתי  

]לילד עכו"ם, מלאכה דאורייתא, שבות, שאר איסורים, חשש  משום איבה?    -האם רופא רשאי לבצע טיפול רפואי האסור בשבת  

יכול להשמט, איבה עם ישראל אחר, להיות רופא כשיודע שיצטרך לחלל שבת משום איבה,   -ותרה או דחויה  פיקוח נפש, סוגי איבה, ה

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב כהן רופא[ 

בש כלים  חלק  טלטול  ]מוקצה  מקרהד'[  בת  בכל  מוקצה  איסור  יש  כלים  לשם,  באיזה  רק  לטלטלם  ניתן  כלים  שימושים   איזה 

איזה  ,  שאין לטלטל אף כלים העומדים לשימושי היתר בשבת  השימושים  מה,  יזה כלים ניתן לטלטלם כמעט לכל שימוש, אמוגדרים

, יש הגבלה למה ניתן לטלטלו  מדוע מפצח אגוזים בבית אחד ניתן לטלטלו לכל דבר, אותו מפצח אצל השכן,  הגבלה   כלים אין בהם שום

  שדברים שמותרים בבית אחד  אם כללי המוקצה זהים בכל בית, או, ההקודמים  דורותאם חלו שינוי בהגדרות המוקצה בדור שלנו מה

מקום מחמת חשיבותו נחשב מוקצה מחמת חסרון   האם כלי שמייחדים לו  ,יצד נגדיר מוקצה מחמת חסרון כיס, כאסורים בבית אחר

מחמת  מוקצה  הוא  אקדח  ,  ציור אומנתי במסגרת יוקרתית השווה אלפי דולרים התלויה על הקירהקיר,    שעון קיר יקר התלוי עלכיס?  

נייר כתיבה בימינו נחשב מוקצה, ,  להיתר  בשבת רק לצורך פיקוח נפש הוא כלי שמלאכתו  בומשתמשים  היות ואו    חסרון כיס, האם 

 , תשפ"ג תורה והוראה[ בשבת, האם מותר לתת לו פיג'מות מהמחסן המיועד למכירה אורח פתאומי שהגיע, ואיזה מוקצה

ן ביטול לכי מהיכנו, להוסיף עליו דבר המותר, מצא מוקצה בכיסו, עבר ושהה באיסור, בסיס, פירות ]לתקביטול כלי מהיכנו בשבת  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב   טבל בתוך כלי, צער בעלי חיים, כתבי הקודש[

]זרק חץ, עומדת בצד חצירה בקבלת גט, זרק סכין שחיטה ואחר כך הוקדשה, הרג רוצח ואחר  לפי זמן המעשה או לפי זמן התוצאה  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב  הן הגדול, מת קודם שהזיק החץ, זכה אדם אחר[כך מת הכ

בשבת על דעת עצמו, בישול בשבת,   ]שכח לחבר את הפלטה בערב שבת ובנו הקטן חיברה  האם מותר ליהנות ממלאכת קטן בשבת?

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב  שוגג[ 

)ג(   עירפואה בשבת ושו"ת בכמה ענינים  ויטמינים,  לגב, אינהלציה, משקפים ]טיפות אף, ריטלין, כדורי הרגעה, כדור שינה,  סוי 

נייר  חיתוך  להט,  חוט  בה  שאין  תאורה  הזזת  נרות,  הדלקת  אחר  בערב שבת  מנחה  תפילת  בשבת,  הזמנה  נתינת  צבען,  את  המשנים 

טואלט, מדידת מטרנה בשבת, השארת שעון שבת מחובר לפלטה וכיבויה במהלך הלילה, סלט ביצים בשבת, סלט ירקות בשבת, נתינת  

לתוך   גרעין אבוקדו מתוך מים  מאכל  הוצאת  פרטיות בשבת,  יקראו מחומש, בקשות  להם ספר תורה האם  ציבור שאין  רותח,  מרק 

 אזמרה לשמך, תשפ"ב     בשבת[

 קדושת בתי מקדש מעט )פ(, תשפ"ב קפנדריא בבית כנסת 

]ב[   לתיאבון  מומר  על  תועלת  בלא  לשון הרע  עמיתך[  ]קבלת  מכלל  יצא  פרלמן ]הרב  רשע  מראשי    שליט"א[  אליסף  הלכה  פניני 

 חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב 

שלאחריה?    אשה בערבית  להשלים  יכולה  האם  ויבוא  יעלה  לומר  חודש  בראש  מנחה  בתפילת  תשלומים י]חששכחה  וב 

אינו מגדרי התפילה אלא  ויבוא  יעלה  חייבות,  ונשים  רחמי  היא  או מדרבנן, תפילה  חיוב תפילה באשה מדאורייתא  בתפילה לאשה, 

פטורות, כמוס ונשים  גרמן  עשה שהזמן  והוא כמצות  רשות, 'הזכרה'  בערבית שכולה  להשלים  יכולה  להשלים, האם  ף, האם רשאית 

 שר עטרות, תשפ"ב עהאם יכולה להשלים בשחרית אף דאינה תפילה הסמוכה[ 

הבית   ועד  מקופת  כסף  לשלםנגנב  חייב  הבית  ועד  ובזמ]  ?האם  חז"ל  בזמן  כספים  שמירת  מקום  צריך יהיכן  שומר  האם  ו. 

הוי שמירה מעולה. חר  ק. שמלהפקיד כסף ששומר בב כסף, האם  ופקדון במקום ששומר חפציו, האם  י או בעה"ב שקיבל לשמור 
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ב להשתמש  מותר  כסף.  מותר  האם  הבית  ועד  במעות.  להשתמש  מותר  האם  מס  של  כסף  גובה  או  שליח  הזה.  בזמן  הבית  בעל  דין 

ם או שומר שכר. משרת בשכר בבית בעל הבית, האם הוי שומר חי",  להשתמש במעות. אמר לחבירו, "שמור לי היום ואשמור לך למחר

 בינת המשפט, תשפ"ב ר[ ם, או שומר שכם, או שומר שכר. האם ועד הבית הוי שומר חיהאם הוי שומר חי

עומד לעבור ניתוח ולאחריו ימנע מאכילה לכמה חודשים, חולה, ]? אכילת מצה בפסח או צום ביום הכיפורים -מה עדיף להפסיד 

 וישמע משה, תשפ"ב על מה יותר, חביבה מצוה בשעתה[  

 וישמע משה, תשפ"ב    האם ברכת 'רפאנו' פוטרת ברכת 'אשר יצר'?

תם   רבינו  של  תפילין  שהם  כך  אחר  ונזכר  תפילין  זוגות ]הניח  שני  יום  בכל  מניח  רש"י,  של  תפילין  להניח  עכשיו  יחזור  האם 

 וישמע משה, תשפ"ב   ש"י[ תפילין, מניח בכל יום רק של ר

   וישמע משה, תשפ"ב  ]חולה, קידוש במקום סעודה[? שמע קידוש כשלא היה יכול לאכול האם יחזור ויקדש כשיכול לאכול

לחם משנה, קידוש על מיני תרגימא,   אמירת הפסוקים בקידושא רבה, מצוות קידוש במקו]דין יין פסול בקידוש היום,  קידושא רבה  

 עומקא דפרשה, תשפ"ג   [קידוש היום, גדר קידושא רבהאכילה ושתיה לפני קידושא רבה, טעימת נשים קודם 

יבמות   וחליצה]מבוא למסכת  יבום  פרשת  נאמרה  לא  בהם  וחליצה.  מקרים  יבום  פרשת  חודשה  מקרים  לא   .באילו  מקרים  באילו 

ההבדל  ה.  מי מצווה על מצוות היבום והחליצ  .חיוב היבום גם כשברור שלא יולדו ילדים מהיבמה  .חוששים שיש לנפטר אח או בנים

יבו לבין  רגילה  אשה  קידושי  בין  הכלל:  םהמהותי  הגדרת  היבמה.  את  לקדש  כדי  שנועדה  "מאמר",  הנקראת  חז"ל  תקנת  ביאור   .

חיוב ץ.  קדימת האח הגדול לייבם או לחלום.  הטעם שבזמן הזה חולצים ולא מתייבמיה.  פטורה מחליצ  -יבום  שכאשר היבמה פטורה מ

 שפ"ב אורחות חיים במשפטי התורה, תר[ תקנת הראשונים לגבי ירושת כספי הנפטץ. היבם ושומרת היבם לחלו

 אשיחה בחקיך, תשפ"ב )כח עמ'(מעלת התפילה זמנה וגדריה 

מצות רשות )ונפק"מ להכניסו בבריתו של אברהם אבינו.  -ת. מעלת אברהם אבינומקור למצות סנדקאו]   ליקוטים בענייני סנדקאות

ע"ג  ים  כאשר עוקדד.  לתינוק אח ים  שני סנדק.  . סנדק ומוהל כאחתם גדוללאבברית מילה  סנדק  (.  למודר הנאה ח. משטאת התינוק 

רך  יש מנהג להתבאם  הר.  למנוע צער ולוותת.  המסוגל לקבלות ותחינומן  זק.  הסנדון  מה יכוק.  הנהגות הסנדק.  רגלי התינווף  ליפמנהג  

 א(ימנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' ]הרב מנחם גולדברג שליט"א[  ת[סנדקאות סגולה לעשירוק. סנדק כמקטיר קטורת. מהסנד

יית בתקופת הראשונים: לטיבול סלטים. בראשית תקופת האחרונים: שתמציאות השימוש במי הלימון  ]סחיטת לימונים בזמנינו  

'פאנס' מיץ לימון מים וסוכר. דברי  עם מים וסוכר וסחיטתו לתלימון   'חיי אדם': יצור משקה  וך כלי. התקופה השלישית החל מימי 

חידוש האחרונים שבתקופה ראשית תקופת האחרונים.  דברי ב"י ורדב"ז בתם.  מחלוקת הראשונים בתקופהפוסקים כל אח בתקופתו.  

ראיית הגרע"י נגד האחרונים הנ"ל ופלפול  .  צ אבא שאול נגד האחרונים הנ"ל ופלפול בדבריוראיית הגרב".  ג' יתכן ויודה הב"י שאסור

על דבריו  'טללי שביעי'חידוש  .  בדבריו לימון.  והערות  מנורה בדרום  שליט"א[    אהרן גבאי]הרב    [העולה לדינא.  חמשת אופני סחיטת 

 ( ל)לג(, תשפ"ב )עמ' 

  ינים[ ]ברכת הנהנין. האם גרעינים הם פרי. לגבי דיני ערלה. היחס בין גרעינים לקליפה. דין תרומה. סוגי הגרעברכת גרעיני הפירות  

 (מז מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[  גרשון גולד]הרב 

 ( סומנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[  צבי משה דוידוביץ]הרב  ]תקציר סי' סו באבן העזר[הלכות כתובה 

]הרב    ]הפלגה בווסת קפיצות, חשש עונה בינונית מעת לעת, בראיה על עד בדיקה האם קובעת ווסת[בירורים והלכות בדיני וסתות  

 (סחמנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[  אברהם יחיאל הכהן ולר

אהרן  ]הרב    מנוזלים. ליבון. סחיטה[  ]טלית ישנה או חדשה, שחורה צבעונית או לבנה. מקפיד על טליתו. מאבק אוניעור טלית בשבת  

 עג( מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[  ויזר

על אכילת מצה   וברכת  הפרוסהברכת המוציא  על המצה  או  עושים  ]על המצה השלימה  אין  בפרוסה,  עני  של  דרכו  בליל הסדר,   ,

מצוות חבילות חבילות, לחם משנה בליל הסדר, הצורך בשלוש מצות, מנהג אשכנז וצפרת מבוסס על סידור רב עמרם גאון, מנהג חכמי 
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דות, אכילת כזית  ספרד כדעת הרי"ף, על איזה מצה מברכים ומאיזה מצה אוכלים, האם יש מצוה לאכול שני כזיתים, משתי מצות נפר

גרירת הסעודה אחר כזית ראשון, דברי משנה ברורה, אפשרות מעשית לאכול שני כזיתים,  מפרוסת המוציא דוקא בכל ימות השנה, 

יחד כזיתים  שני  לאכול  יכול  גדול, כשלא  בשיעור  או  למסובים ממצות אחרות, הסיבה-בשיעור קטן  כזית  יאכל תחילה,  כזית   [ איזה 

 עז( מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[ ישראל מאיר ויינשטיין  ]הרב 

לברך ברכת הנהנין, לימוד הלכות סוכה ]אמירת פסוקי 'וביום השבת' לפני איזהו מקומן, כיבוד הדדי  הערות לספר 'טובות זכרונות'  

מנורה בדרום )לג(,  שליט"א[    משה חליוה]הרב    במוצאי יום כיפור, שומע ברכה מרעהו המתפלל שמונה עשרה בלחש האם יענה אמן[

 פד( תשפ"ב )עמ' 

  ]נטילת מים אחרונים מכלי, טבילת תפוח בסוכר בליל ראש השנה, הליכה לניחום אבלים או לחתונה[ הערות לספר רביד הזהב' ח"ב  

 פו(מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ'  שליט"א[  משה חליוה]הרב 

 קטו( מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[  יצחק ירחי]הרב  ]כתמים[קטנה שלא הגיע זמנה לראות 

ישראל איסור הסגרת עבד אל אדוניו   לארץ  עבד  דבריחת  דעת רמב"ם  עבדותו,  ללא הפקעת  ישראל,  העבד מארץ  הוצאת  ]איסור 

מפקיעה שעבוד עבדותו, עיר מקלט, עבד המשתחרר הופך לגר, אם אדונו מגיע אחריו לארץ ישראל האם מותר להשתעבד בו, תושבות, 

 קלז(מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[  אוריאל מיימון ]הרב  גבול[ ברח לעץ גדול העומד על ה 

הספרדים   למנהג  מעוברת  בשנה  הנדירה  צו  פרשת  החומשים,הפטרת  דפוסי  הראשונים,  המנהגים[   ]שיטות  און  ]הרב    ספרי 

 מים חיים, תשפ"ב    קנה(מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[   אברהם הכהן סקלי

לתפילה   קבוע  קביעות מקום  שיהיה  הכנסת  בבית  דין  או  עצמה  בתפילה  בו,    -]דין  קבוע  למקום  צורך  ומעלת ואין  לענווה  הקשר 

 קסא(מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[   יעקב זאב פישר]הרב  אברהם אבינו[

]המקום היה גלוי או לא, ידוע לקורא ולעולה היכן אך בטעות הצביעו על מקום אחר,  העולה לתורה וברך בטעות במקום הלא נכון  

מנורה בדרום  [  שליט"א  אליעזר פלקוביץ]הרב    נטל פרי  בידו וברך עליו ונפל ונמאס ויש בפניו עוד כמותו, ברכה פרטית וברכה בציבור[

 קסט()לג(, תשפ"ב )עמ' 

]קומקום חשמלי וכף חשמלית, האם חיבור לחשמל הוא חיבור לקרקע ופוטר מטבילת כלים, פירוק הכלי  חיוב טבילת כלי חשמל  

והרכבתו מחדש ע"י ישראל, קומקום חשמלי עם גוף חימום גלוי וגוף חימום נסתר, קומקום נשלף, טבילת מיני בר ומכונת קפה, שיטות 

 קצו( מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ' שליט"א[  יובל קורסיה]הרב  הראשונים, דפוסי החומשים, ספרי המנהגים[

]בית כנסת, עשיית תנאי, לב בית דין מתנה, תשמיש קדושה, שיטות הראשונים, להישען ולהניח חפצים על בימת קריאת התורה  

 רה( מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ'  שליט"א[  אברהם אהרן קרנובסקי]הרב  דפוסי החומשים, ספרי המנהגים[

לשבח   עלינו  ממנו, פירוש  הפרודה  לאשתו  לאשתו,  מנות  משלוח  לקטן,  או  לרבו  עדיף  מה  ובשר,  קשה  גבינה  של  מנות  ]משלוח 

על כשרותו, להאכיל לבניו הקטנים מאכלים ממשלוח מנות מהכשר שהוא אינו אוכל, משלוח  לגרושתו , במוצר שהמקבל אינו סומך 

 רסה(מנורה בדרום )לג(, תשפ"ב )עמ'  שליט"א[  רן יוסף חיים מסעוד]הרב  מנות שפג תוקפו[

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א]תשלום, פרס, גניבת דעת, קבלת שכר על השבת אבדה[ מנע גניבה האם יקבל שכר?  

]תשמיש גנאי בבית הנכסת, שימוש בבית כנסת שלא לצורך המקום, נהנה מבית הכנסת, הטענת הטלפון  הטענת טלפון בבית כנסת  

בית  של  בחשמל  שימוש  דלק,  תחנת  אינו  כנסת  בית  במקום,  רבות  שעות  השוהה  חכם  תלמיד  תורה,  שיעור  לשמוע  או  להקליט  כדי 

   קדושת בתי מקדש מעט, תשפ"א סת, תורם נציב יום[הכנ

 אהלי טהרות )נח(, תשפ"א טומאת כלי זכוכית ככלי חרס  

]הזמין מוהל א' לברית המילה של בנו הראשון השלישי והחמישי, ומוהל ב' לברית המילה של  בנו  חזקת מוהל בברית מילה לסרוגין  

חזקה במצוות, מצוות שיש בהן חזקה,   השני הרביעי והשישי, האם חייב להזמין את המוהל הראשון לברית המילה של הילד השביעי,
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וסרב בשבת  לברית  לבוא  מוהל  הזמין  נידה,  ובאשה  המועד  בשור  לסרוגין  חזקה  מילה,  בברית  חזקתו[-חזקה  המשפט,    איבד  בינת 

 תשפ"א

יאיר    ]מעלת זמירות שבת, כיצד מרקדין לפני הכלה, שלום עליכם, המארחים לצאת וממהרים לבוא, אכילת דגים בשבת[  זמירות שבת

 נזרו, תשפ"א 

 מעדני כהן, תשפ"ג  [רך ארץ, שבירת תאוות, דגים, בל תאחר לאורחים עניים, ד]סעודת שבת או זמירות שבת מה קודם  זמירות שבת

 ( , תשפ"ג ) עמ' טודרישה וחקירהמעלת זמירות שבת 

 א עינינו גל, תשפ" בחירה בטוב  -עבודת עשירי בניסן תשפ"א 

דני  מע ם?  משום שמטלטל הגשם ד' אמות ברשות הרבי  ההולך בשבת ברחוב ויורד גשם עליו האם אסור לו להמשיך ללכת

 אשר, תשפ"ג 

 דני אשר, תשפ"ג מע ד' אמות ברשות הרבים[]טלטול המים מהמקוה בלא לנגב את המים שעל השערות לצאת בשבת 

 בירורים בהלכות הישראלים, תשפ"א  -וקדשתו ]מטריה כאוהל בלוית המת, גשם[ טומאת כהנים תחת מטריה  

 

 ]דרוש וקבל שכר[  קורונה תוספת: 

 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א ]קורונה[ אכילת מצה ומרור למי שאיבד את חוש הטעם 

 באר התורה )ק(, תשפ"א )עמ' צא, קיט( ]קורונה[טלטול תו ירוק בשבת 

 -]שמונים אחוז מבני ישראל נשארו במצרים כי הם לא ראו את יד ה' בבריאה, הם ראו רק 'עשר מוטציות'  מכות מצרים והקורונה  

'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר' והשנה אנו אמורים לראות את יד ה', ולא לשיר  עשרת המכות, בשנה שעברה ראינו את 

 אז נדברו, תשפ"א לגאולה אך במקביל לרצות לכבות אחרון את האור['פרעה בפיג'מה באמצע הלילה', נקום ונצא ממצרים, לצפות 

וידוי לחתן הנישא בשאלות בעניני קורונה   ניתן להתקרב אליו,  בוקר קודם תפילת מנחה, משטרה ]פדיון הבן לחולה קורונה שלא 

ניתן לצאת משם כדי לא לקבל קנס, בורר במסיכות בשבת כאשר יש בהן  -שהגיעה למקום תפילה באמצע תפילת שמונה עשרה האם 

 מים חיים, תשפ"א  כמה גדלים[

 

 לבית ולמשפחה 

 ג תשפ"אז נדברו  

 תשפ"ג אחד תרגום 

 תשפ"ג פ"ש ת -א

 תשפ"ג בארה של תורה  

 ג תשפ"  בדרכו אמונה 

 ג תשפ" בינת זקנים  
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http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_22_23_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_22_23_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/507_22_23_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/507_22_23_81.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/282_21_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_21_83.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/521_59_81_2.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_21_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_21_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_21_83.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/643_68_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/565_22_23_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/404_69_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_22_23_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_431_81.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_22_23_83_0.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/933_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/952_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_22_23_83_0.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/350_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/962_22_23_83.pdf


 

 

 תשפ"ג גל עיני  

 ג תשפ" דברי שי"ח   

 תשפ"ג דבריהם הם זכרונם 

 ג תשפ" דרישה וחקירה   

 ג תשפ"    החיזוקדרכי 

 ג תשפ" והיו הדברים ]מהרא"ל צינץ זצ"ל[   

 ג תשפ" וארטים לפרשת השבוע  ו

 ג תשפ"    להתעדן באהבתך

 ג תשפ"  שבתמאורות ה

 תשפ"ג מאירים לנשמה 

 תשפ"ג מטעם ]רמזים בטעמי המקרא בפרשה[   

 ג תשפ" ממגד גרש ירחים  

 תשפ"ג ליהו נחל א 

 ג תשפ" נר לשולחן שבת  

 ג תשפ" סיפורי צדיקים  

 ג תשפ" עינינו גל   

 ג תשפ" מחשבה ומוסר   -על הפרשה 

 ג תשפ"פניני תרגום יונתן  

 ג תשפ"  פרי עמלנו

 ג תשפ"   תורת הביטחון

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 ת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, להצטרפות לרשימ

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/521_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/961_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_21_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/923_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/666_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/782_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/962_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/918_22_23_83_0.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/520_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/521_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/917_22_23_83_0.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/796_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/219_22_23_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/593_22_83.pdf
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
mailto:kishurtora@gmail.com

