
 

 

 

 

 

 ( חינם  )קישורים להורדה     ויצאפרשת 
 

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

 מבית 'צוף'  - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 בפרשה המצוות 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

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

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

   מצוות תפילה

 קריאת שמע על המיטה 

 תפילת ערבית 

 תלמוד תורה מול כיבוד אב ואם 

 ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו

   סולם יעקב

 מורא מקדש וכבוד בית הכנסת 

 מצוות ודינים בחומר שנוצר בנס 

 מעשר כספים 

 נדרו של יעקב 

 תפילת הדרך וברכת הגומל 

 הוצאות לקיום מצוות 

 נישואי לאה ורחל ליעקב 

  ישואיהמסירת הסימנים מרחל ללאה קודם נ

 אין מערבין שמחה בשמחה 

 קריאת שם לבן ולבת 'שלום זכר' ו'זבד הבת' 

 מוסר העבודה 

 גניבת התרפים 

 ופגות   פונדקאות

 ... שאר עניני הפרשה 

 נושאים אקטואליים 

 לבית ולמשפחה 
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   מצוות תפילה  נושא בפרשה:

 

מנחת אשר,     ]עבודה שבלב, מדאורייתא או מדרבנן, פעם אחת או ג' פעמים ביום, בנוסח קבוע, בימי חול ובשבת וברגל[מצוות תפילה  

 תש"פ     תשע"ושנת  

 מנחת אשר, תשע"ו   ]בכל דרכיך דעהו[תפילה על צרכי היום יום 

 פניני דעת, תשע"ז מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל   -תפילה ומקום תפילה 

 

 קריאת שמע על המיטה   נושא בפרשה:

 

]ברכת המפיל לפני קר"ש או אחריה, הפסק בין הברכה לשינה, ברכת המפיל כשחושש שלא    המפילקריאת שמע על המיטה וברכת  

ההולך לישון סמוך לעלות השחר, הניעור בליל שבועות וישן למחרתו ביום, גדרי ברכת המפיל שבח   יירדם, כשרוצה לישון שינת ארעי,

שמירה, אכילה שתייה או עישון לאחר המפיל, ברכת אשר יצר,   על השינה, או על האפשרות הפרטית של האדם להירדם, ענינה משום

)וישכב במקום    ברקים ורעמים, ספירת העומר או ערבית, חיוב נשים, ברכת המפיל בטיסה או ברכבת, סדר אמירת קר"ש על המיטה[

מעיינות       הגר"א גניחובסקי, תשע"ג         אורות הגבעה, תשע"ג    מאור השבת, תשע"ד    נוה ההיכל, תשע"ב      , רפעולמות     [, יאההוא(  ]כח

 בני יששכר, תשע"ז 

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]בדיבור, בהרהור[  לימוד אחר קריאת שמע על המיטה

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד   [כח, יא])וישכב במקום ההוא, ברש"י( ברכת התורה לניעור בלילה  

 מעדני אשר, תשע"ח  ]מצוות עשה שהזמן גרמא[האם נשים חייבות בקריאת שמע על המטה? 

 מעדני אשר, תשע"ח האם מותר לקרא קריאת שמע על המטה, בשכיבה?  

 

   תפילת ערבית   נושא בפרשה:

 

 מפיק מרגליות, תשפ"א  ]תפילת ערבית מבעוד יום[תפילת ערבית הראשונה של יעקב היתה בליל שבת או בליל הסדר 

הרב יהודה  ]תפילת ערבית מבעוד יום, בתקופת הראשונים, הכרעת הפוסקים, לצורך מצוה, לצורך תוספת שבת[  תפילת ערבית וזמנה  

 אייזנשטיין שליט"א, תשפ"ב 

   יאיר נזרו, תשפ"ב ]רשות או חובה, כנגד המוקטר במזבח[תקנת תפילת ערבית 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"א  - ברוך שאמרתפילת ערבית ותקנתה ע"י יעקב אבינו 

   אספקלריא, תש"פ )עמ' קמא(סבר שכבר חשכה והתפלל ערבית  

פעמיים לתשלומין   ערבית  יתפלל  ולא התפלל מנחה,  אבינו[נאנס  מיעקב  זאת  ללמוד  ניתן  בא    ]האם  כי  שם  וילן  במקום  )ויפגע 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קלא(    השמש( ]כח, יא[
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 אשר, תשפ"א מעדני  ?מנגן תזמורת לחתונות האם מותר לעבוד בזה אע''פ שאינו יכול להתפלל מעריב במנין

 מעדני אשר, תשפ"א  ?האם מותר לבטל תפילת ערבית כדי לקיים מצוה שאינה עוברת כיון דתפילת ערבית רשות

]חיבור יעקב אבינו בסולמו לכסא הכבוד הורדת קו מתח שמימי, תיקונים כאלו תפילת ערבית בלילה שנתקנה ע"י יעקב אבינו  

 אז נדברו, תשפ"א משביתם את מערכת החשמל האזורית, מצב לילה, ימי השנאה ןמעלתם, הרחבת מעגלי האורה נעשית בלילה[   

]מבארו של יעקב למדנו את ההתייחסות ללילה, והיה ה' לי לאלוקים, והיה הכוח המחזיק את היהודי בגלות    -ונתך בלילות  ואמ

 , תשפ"אמתוקים מדבשביום ההוא יתקע בשופר גדול, החיים בצל הסתר פנים בצפיה לגאולה[ 

ערבית   תפילת  דין  בל גדר  יש  ומנחה  בשחרית  אשיחה',  וצהרים  ובוקר  'ערב  בפסוק  מקורה  ערבית  תמידין,  כנגד  ומנחה  ]שחרית 

הכיפורים[  יום  של  נעילה  ותפילת  ערבית  תפילת  ופדרים,  איברים  הקרבת  ללא  שבת  בליל  ערבית  לא,  ובערבית  נחום,   תוסיף,  משא 

 תשפ"א

, אין חזרת הש"ץ, נזכר שכבר התפלל ממשיך, קבלום כחובה, תפילות אחרות שקבלום כחובה, פסוקי ן]התפלל לא בזמ  ערבית 'רשות'

כ וקבלה אישית,  כללית  ובשופר, קבלת  בסוכה  נשים  ויבוא[ מלכויות,  יעלה  היזכיר  בער"ח  ערבית מוקדם  בחו"מ, המתפלל  לי'  'קים 

 מעדני אשר, תשע"ז    מנחת אשר, תשע"ו

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' לז(   ג הקדום להתפלל ערבית מבעוד יוםביאור המנה

 תשפ"א    ה" מנחת אשר, תשע   ]הדלקה כמהדרין 'חובה' או 'רשות', וכן לגבי תפילת ערבית[קיבלו עליהו חובה 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   [כח, יא])ויפגע במקום, ברש"י(   כיצד יתכן להתפלל מעריב  פעמים?

גאולה לתפילה   ערבית רשות או חובה זמן    ,כנגד איברים ופדרים הקרבים כל הלילה  , ערבית]העדר חזרת הש"ץ, סמיכת  מתי סוף 

ובדיעבד עדיף  -תפילה ביחידות קודם חצות או בציבור אחר חצות  ,  תפילת ערבית לכתחילה  דוע מערבית "רשות" או "חובה",  ,  מה 

האם על  ,  חובה  כתפילת  עליהם  וקבלוה  ערבית, להתפלל  מושבותיהם  מקומות  בכל  ישראל  כל  גו, נהשונה תפילת ערבית משאר התפילות

 , המאחר לתפילת ערבית יתפלל עמם, ואחר כך יקרא ק"ש וברכותיה ,  ר התפילה ל"חובה" ממש כשחרית וכמנחהידי הקבלה נשתנה גד

האם רשאי להפסיק בדיבור בטרם יקרא    תום תפילואחר סי,  אמר "עלינו" עם הציבור, או יסמיך ק"ש וברכותיה ל"ברכו בתרא"האם י

האם   -  שמו"עלא יספיק לעמוד עם הציבור בויחיד המאריך בתפילתו    ,  יתדעת המקובלים לא לשנות מסדר תפילת ערב   ,ק"ש וברכותיה

הפסק בין גאולה לתפילה  ,  ולאחר מכן יאמר ק"ש וברכותיה, ומה הדין בתפילת ערבית בשבת ובמוצאי שבת  שמו"ע  םעדיף שיתפלל עמ

דיבור אחר  ,  ערבית קודם זמנה  ,  "שומר"  כאשר יש,  "טעימה",  איסור אכילה לפני תפילת ערבית,  בערבית לצורך הכרזת "יעלה ויבוא"

שכח אחת מברכות ק"ש, האם רשאי לאומרה ,  היה עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל ערבית, האם רשאי להמשיך בתפילתו,  "ברכו"

ערבית,  לאחר התפילה חזרת הש"ץ בתפילת  אין  ערבית[  ,  מדוע  נשים בתפילת  יא ]חיוב  והוראה, תשע"ג    [כח,       עולמות, שכד     תורה 

 הלכה בפרשה, תשפ"ג    עשר עטרות, תשפ"ג      הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ו    ות, תשע"זרוממ 

 מעדני אשר, תשפ"ג  האם נשים חייבות בתפילת ערבית?

 מעדני אשר, תשפ"ג    תפילת התשלומין היא 'רשות'?האם   –שכח להתפלל מנחה ומשלימה בערבית 

כי]  תפילת ערבית רשות הלילה,  כל  הערבים מתעכלין  בין  של  ש אברי התמיד  הלילה,  להתפלל עברית קודם  ניתן  ל מוצאי שבת צד 

כי נדבה,  רשות,  מצוה,  הגדרת  ערבית רשות,  ותפילת  הואיל  גוף התצבשבת,  רשות,  היא  אם  בזמנה  להקל  ניתן  נדבהיפד  תפילה  לה   ,

דעת רמב"ם וראב"ד, לצאת ידי חובת ערבית בשבת  שבת,    שחציה חובה וחציה נדבה, בשבת אין תפילת נדבה, תפילת ערבית במוצאי

 –בור  'קיבלו' עליהם הציה רשות ואין את מי להוציא ידי 'חובה',  מעין שבע, העדר חזרת הש"ץ בערבית בשל היות-בברכת מגן אבות

  –ת יחיד, האם נער בר מצוה שמתפלל עברית פעם ראשונה 'מקבל על עצמו', קבלת נשים לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן  או קבל  רבים,

 ( פחמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [כח, יא] (ויפגע במקום וילן שם) שופר[תקיעת 

מעריב]תפילת ערבית   מעריב,  דיני תפילת  לתפילת  לפני תפילת מעריב,  המאחר  לדרך  בחתונות,  יציאה  מותר  ,  תפילת מעריב  האם 

האם אדם ,  האם מותר לדבר אחרי ברכו,  זריזין מקדימין בתפילת מעריב ,  אמירת ברכו אחרי תפילת ערבית,  לברך אשר יצר אחרי ברכו

והציבור מתחילים שמו''ע האם  זאת  כל  ואמונה  לפני  א  שאוחז  וישלים אחרי שמו''ע  ויתחיל שמו''ע  ואח''כ ידלג  להתפלל   ו שימשיך 
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שמו"ע  ב,  יתפלל  שמע  קריאת  וברכות  מעריב  לתפילהתפילת  גאולה  סמיכת  בתפילת    ,מעריבב  דין  חצות  לפני  שמע  וקריאת  תפילה 

האם מותר לקרוא קריאת שמע אחרי ,  סמיכת גאולה לתפילה במעריב כמה זמן,  האם יש חיוב לסמוך גאולה לתפילה במעריב,  מעריב

מדוע לא תקנו ברכה על מצות קריאת  ,  יך להתפלל מעריב לפני חצותהאם צר,  האם גם ברכות קריאת שמע יש לקרוא לפני חצות,  חצות

השמע וברכותיה,  שמע  קריאת  לקרוא  שמע,  חיוב  קריאת  ברכות  בלא  ,  זמן  אף  האפשר  ככל  מוקדם  שמע  קריאת  לקרוא  יש  האם 

האם יקרא ,  להתפלל ביחידות  האם מותר לקרוא קריאת שמע בלא ברכותיה והאם עדיף משום כן,  האם אפשר לעשות תנאי,  ברכותיה

ישתוק ואח''כ  וברכותיה  בציבור,  קר''ש  תפילה  או  בברכותיה  ק"ש  במעריב  קודם  מה  הסתירה  לפני  ,  בירור  ביחידות  מעריב  תפילת 

וקר"ש,  חצות בזמנו  במנין  חצות  תיקון  או  במנין  חצות  לפני  ותפילה  חצות  קר"ש  לאחר  ולהתחיל ,  ומעריב  חזו"א  מנין  עדיף  האם 

או תפילת מע על המטה,  ביחידות כסדר  ריבמשמו"ע במעריב  ובקר''ש  לפני  ,  השלמה של רמ"ח איברים בתפילת מעריב  קדיש  אמרו 

 ג תשפ" באר התורה )רב(,   [מעריב האם אומרים שוב קדיש 

 תשפ"א   גנחובסקי, תשע"ההגר"א    [כח, יא] התפלל בטעות מנחה גדולה וגם קטנה, האם פטור ממעריב?

הגר"א גניחובסקי זצ"ל,  ?  לא התפלל מנחה ושכח שלא התפלל והתפלל מעריב לאחר פלג המנחה, האם יכול לחשבה כמנחה

 תשפ"א

 מעדני אשר, תשע"ב  [כח, יא ] התפלל ערבית מבעוד יום, האם יענה לקדושה במנין של מנחה? 

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

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

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

בו הקטזמן תפילת ערבית   ואימורים, בליל שבת שאין  ניתן להשלים תפילת מנחה, הקטר חלבים  מאור השבת,    ר חלבים[]עד מתי 

 תשע"ז 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג   תחילת זמן ערבית לשיטת הגאונים והגר"א

ערבית   שונים סביב  תיקן נושאים  מפלג המנחה, מדוע  במעריב  ויבוא  יעלה  במנחה,  המאורע  להזכיר  כששכח  נוספת  פעם  ]מעריב 

לל יעקב ערבית, תפילת ערבית רשות, יציאה לדרך קודם ערבית, תפילת ערבית יעקב תפילת ערבית, סוף זמן תפילת ערבית, מתי התפ

   עומקא דפרשה, תשע"ו  ]כח, יא[)ויפגע במקום, ברש"י(  עד חצות, ברכת אהבת עולם בליל בר מצוה[

הסתפק אם התפלל ערבית במוצאי שבת, חוזר ומתפלל ומתנה שאם כבר התפלל, תהא תפילה זאת "נדבה", האם יאמר  

]אכל בבין השמשות של ר"ח מספק אינו אומר יעלה ויבוא, חולה האוכל ביום כיפור שחל בשבת יכול לומר יעלה "אתה חוננתנו"?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ויבוא ורצה[

ואז בבוקר הוא  עיקר רינה של תורה בלילה,  ]יעקב אבינו קראו "בית", אדם נמדד בלילה בביתו,  יעקב אבינו תיקן תפילת "רשות"  

ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'     יוצר מהכרית את אבן השתיה[ גיליונות  מחמדי התורה     וראה גם על שנתו של יעקב ]     (לגאז נדברו, אוסף 

 [ כאיל תערוג, תשע"ח    תשע"ז

, ערבית או שחרית, כשהערבית היא חובה מחמת  ]אין מעבירין על המצוות, המצווה שנתחייב בה תחילה  תפילת מנחה או ערבית?

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ תשלומין למנחה, שכח יעלה ויבוא בערבית, תשלומין בלא עיקר התפילה[ 

אבותיו שהתפללו  במקום  מתפלל  אינו  'חרנה'  בלכתו  יעקב  המוריה,?  מדוע  בהר  המקדש  במקום  תיקן    ]תפילה  יעקב  מדוע 

מה  ,  מדוע האריכה התורה בפרשת רועי הצאן והבאר,  מידת יעקב היא ''תפארת'',  נקבעה כתפילת רשות  , מדוע]ערבית[  תפילתו בלילה

 עמל משה, תשנ"ח  [ניתן ללמוד מהסרת  האבן מעל פי הבאר ע"י יעקב, לדרך הנכונה ללימוד וקיום התורה

    אספקלריא, תש"פ )עמ' יג(ויפגע במקום  
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 תלמוד תורה מול כיבוד אב ואם  נושא בפרשה:

 

]עוסק במצווה פטור מן המצוה, עוסק במצוה הרי הוא כאנוס או  מדוע לא נענש יעקב על אי כיבוד הוריו בשנות לימודו בישיבה?  

עליה, במצוה קיומית האם יש פטור עוסק במצוה, תלמוד תורה, צדקה,   שאינו בכלל החיוב, כשעושה את המצוה השניה האם יברך 

 שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ה   ]כח, י[)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה(   פריה ורביה[

 וידבר משה, תשפ"א ]יתכן ושניהם שווים, ויתכן והוריו מחלו לו[ תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם 

)ויצא יעקב מבאר שבע     ]הלך במצוות הוריו, מחילת ההורים על אי כיבוד אב ואם[מדוע נענש יעקב אבינו על ביטול כיבוד הורים?  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   ]כח, י[וילך חרנה( 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קלז(חיוב ת"ת במקום כיבוד אב ואם  

 וללמוד   רחוקה  לעיר  לעבור  או'בינוני'    בכולל  וללמוד]חתן היכול לגור בעיר מגורי הוריו ולסייע להם,  כיבוד אב ואם מול ביטול תורה  

, אב שמחל על כבודו, חיוב כיבוד אב בדיני  רועב  שם  בישיבת   שנטמן  יעקב  שנות,  ואם  אב  מכיבוד  תורה  תלמוד  גדול  האם,  מעולה  בכולל

 שאי   מצוה  כל   מפני  תורה  תלמוד  דוחים,  ההורים   מנוחתמטריד את    –, לימוד בישיבה מצוינת בעיר אחרת הנמצאת בערי ספר  שמים

אין    לימוד,  וערבית  בשחרית   הדין  מעיקר  תורה   תלמוד   חובת   ידי  יוצא,  אחרים"י  ע  לקיימה  אפשר לעיר, מדוע  או מחוץ  העיר  בתוך 

 "ש שבחור ישיבה אינו פטור ממצוות כיבוד אב ואם, ביטול תורהאי  חזון  פסקמצוות תלמוד תורה נדחית מפני מצוות כיבוד אב ואם,  

רוצים שיבקר אצלם,   לעזרתו או  פעמים בשבוע[    יתקשר  שבנם  מבקשים  כשהוריםכשהוריו זקוקים  ג'  "ט  הגרי  שיעוריהביתה לפחות 

 "ב תשפ "א,  שליט  זנגר

 ו?  האם צריך לשמוע בקול מסרב, אביו,  אחרת  בעיר הנמצאת  יותר טובה  ישיבהלו ישיבה ליד ביתו והוא רוצה ללמוד ב יש

 "ג תשפ , אשר  מעדנילמקום תורה[  תלגלו, תורה תלמוד  מול ואם אב]כיבוד 

, לימוד תורה בשעת אזעקה, לימוד ]תורה מגנא ומצלא  לימוד תורה כשמירה  -רצונו של עשו להרוג את יעקב בימי אבל אביו  

רק  ומצלא  מגנא  תורה  המותרים,  בדברים  אבל  בימי  לימוד  אבל,  בימי  תורה  לימוד  איסור  הסכנה,  בשעת  נקי  לא  במקום  תורה 

לגלות, מול אי איסור כניסה למקום  יעקב  נפש של מחר, חיוב בריחת  פיקוח  לב', האם להשתדל היום כדי למנוע מצב של  ב'משמחי 

'פטור' מתלמוד תורה, לעבור שאינו   נקי, ידיעה על סכנה דרך רוח הקודש, האם היא נחשבת ידיעה, על טבעי, סגולי, האם לאבל יש 

 תשפ"ג     מים זכים, תש"פ )יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי[ ]כז, מא[     איסורים בכדי להנצל ע"י הצלה סגולית[

ותקופתו קודם מתן תורה   'חפצא' של תורה  -תלמוד תורה של אברהם  גם  שניתנה תורה,  ]  היה  ללמוד  קודם  נח  לבני  היתר 

)וישמור משמרתי    מעלת תלמוד תורה של יעקב בבית שם ועבר שלא נענש על העדר כיבוד אב[מעמד האבות כבני נח או כישראל,  תורה,  

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  מצוותי חוקותי ותורותי( ]כו, ה[

ועבר, העוסק בכבוד אביו האם יכול להפסיק  ]מצות תלמוד תורה וכיבוד אב   גדול תלמוד תורה מכיבוד אב, שנות יעקב בבית שם 

ולעסוק בתורה, לזרעו או לזרע יעקב, ביצחק ולא כל יצחק, האם עשו בכלל זרע אברהם, הר שעיר ירושה לעשו מאברהם, אחיכם בני 

קודם שנימול, האם היה ישראל בן השפחה, האם שחרר אברהם    עשו, אחוה בתאומים, יעקב ועשו, אם קיים אברהם אבינו כל התורה

]הרב אליהו את הגר קודם שנשאה, פסולי קהל אחר הגירות ולא במעמד של גר תושב, נשיאת מצרית כפילגש, נישואי שמשון ודלילה[  

 ( פגמקרא העדה, תשע"ז )עמ' גרינצייג שליט"א[  

]יעקב לא נענש על השנים שהלך ללמוד תורה ולא כיבד את הוריו, אילו מצוות נדחות מפני תלמוד  גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם 

אספקלריא,     זרע שמשון, תשע"ח   רוממות, תשע"ז   ]כח, ט[)וילך עשו אל ישמעאל, ברש"י(  תורה, ואלו מצוות נדחות מפני כיבוד אב ואם[

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג     תשע"ט )עמ' לח(
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 ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו  נושא בפרשה:

 

 שבילי פנחס, תשע"ו   ]כח, י[)ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו( שנהפכו לאבן אחת  ]כמנין השבטים[יעקב קיבץ י"ב אבנים 

, עשיית מרזב  אדם הראשון שנברא ממקום זהשל    ראשו  לתקן את ]  שכב במקום ששכב יצחק אביו בשעת העקידה  יעקב אבינו

 שבילי פנחס, תשפ"א [ תיקון לאכילת עץ הדעת –לראשו לתקן מה שפגם אדם הראשון בראשו, ונתן לי לחם לאכול 

הכ כל  את  המצרפת  שלימה  אדם  צורת  מגלה  אבינו  האבנים    -  וחותיעקב  שהתחברו  צירוף  האבנים  בפרשה,  אבנים  ]הרבה 

והחלום מצטרפים לגילוי אחד, סולם יעקב, אדם קטן חי בלי מהלך אדם גדול חי במהלך, הבחירה בטוב היא לא לסתור את צורת אדם,  

דש, עשו מול יעקב 'יש לי מדת האמת, בית אלוקים, כל הכוחות שבעולם שורשם בציון, חכמת שלמה אפשרה לו לבנות את בית המק

 חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א רב' מול 'יש לי כל'[ 

 שלמים מציון, תשע"ט ]מעשה בנהג אוטובוס, כמה ניתן לדחוס באוטובוס, איש ואשה השרוים בשמחה[ במעלת האחדות 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  קו( ?   כמה אבנים לקח יעקב לשים מראשותיו

 בעמק הפרשה, תשפ"ג  ]הרב משה בצרי שליט"א[האחת האבן   –מעלת האחדות 

 מלאכת מחשבת, תש"פ ]בניית מזבח מאבן ששמשה להדיוט, האם יעקב היה ישראל או בן נח[  התאחדות האבנים לאבן אחת 

 מלאכת מחשבת, תש"פ מדוע לא חשש יעקב לקחת מאבני המקום שמא שמשו לעבודה זרה? 

הראויה   שהציבההשתדלות  בגדר  האבנים  גובה  בסכנה,  הנמצא  אדם  על  המוטלת  ההשתדלות  המחכימה,  יעקב[    ]חובת  הפרשה 

       תשפ"א

, אין ]עשאן כמין מרזב, מדוע לא חשש הרב מבריסק בעת המלחמה, אין כל המאמין בוטח שמא יגרום החטא    כי?ם אנוגמתי אעשה  

 נפש שוקקה, תשפ"ג  [אי להאמין בהשתדלות יותר מד

נשיח     [ כח, יא]  , ברש"י( תיוו ויקח מאבני המקום וישם מראש)]קניית כרטיס הגרלה, החלפת מנעולים אחר גניבה[  על ביטחון והשתדלות  

 בחוקיך, תשע"ז 

 מפיק מרגליות, תשפ"אסידור האבנים בליל שבת או בליל הסדר? 

לפניו, קרשי ]כל אבן רצקרש שזכה להנתן בצפון   לציציות  להניח עטרה בראש הטלית לסימן  עליה, מנהג  יניח ראשו  תה שהצדיק 

 זרע ברך, תשפ"ב הסוכה, אדני המשכן[ 

ויקח מאבני המקום וישם  )]מצווה שכלית גם לפני מתן תורה, יראה יתירה של יעקב, חשש שמא 'פתח פה'[  פחד ירא האלוקים מחיות  

 קב ונקי, תשפ"א   כאיל תערוג, תשע"ח  [כח, יא]  , ברש"י(תיוומראש

 תשע"ח   שלמים מציון, תשע"ו   [ כח, יא] ברש"י(-)ויקח את האבן ]מעלת האחדות בעם ישראל[הפיכת י"ב אבנים לאבן אחת 

שלמים מציון,         הגר"א גניחובסקי, תשע"ז     חובסקי, תשע"דיהגר"א גנ     [כח, יא]  ברש"י( -)ויקח את האבןמעלין בקודש בחפץ שנתאחד  

 זרע ברך, תשע"ו    תשע"ו

 פניני מנחת חינוך, תשפ"א    [כח, יא] ברש"י(-)ויקח את האבן דבר שנשתמש בו הדיוט אסור לגבוה

צבא    ]הקדש, איסור הנאה, הנאה שלא כדרך, שימוש של הדיוט ושימוש של דין[האם יעקב לקח מאבני המזבח ושם מראשותיו?  

   הלוי, תשפ"א

 אספקלריא, תש"פ )עמ' פד( איזו הלכה למד סבו של ה'אליה רבא' מחיבור האבנים, ומדוע עושים עטרה בראש הטלית?  
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    אספקלריא, תש"פ )עמ' ס("עלי יניח צדיק"  

גוי[    קנין יעקב בקרקע ארץ ישראל בשכבו עליה ]הציע אשר מצעות, קנין ישראל, קנין גוי, חסרון גמירות דעת בקנין חזקה אצל 

 נועם אליעזר, תש"פ [ ולזרעך, ברש"י( ]כח, יג)הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה 

)הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה  ]ארץ הצבי[  מעלה אלוקית אינה תופסת מקום    -קיפול ארץ ישראל תחת יעקב אבינו  

 משנת מהר"ל, תשפ"א  [ולזרעך, ברש"י( ]כח, יג

 אשכול יוסף, תשע"ט ]האם יש להתייחס למידע שהתקבל בחלום[ הצד ההלכתי בחלום 

 שבילי פנחס, תשע"ט   קומתו באותו מקום ששכב יצחק אביו כשמסר נפשו בשעת העקידהשכב מלוא  יעקב אבינו

 

 אבן השתיה 

 

והיא   אחדות,  ידי  על  רק  היא  השכינה  מהתחתוניהשראת  גם  להיות  ופרשת] ם צריכה  זו  פרשה  ויחי  מדוע 

סתומות. מדוע יעקב ברכם לחוד וחזר וכללם יחד. האם היו האבנים ששכב עליהם יעקב של קודש או של חול. יעקב לא ידע כי היו אלו  

 עמל משה, תשפ"אם[ אבן השתיה. האם ממנה הושתת העול -אבני מזבחו של אברהם. ''האבן הזאת''

 מלאכת מחשבת, תש"פ  ]ומדוע לא חשש יעקב לכך לכתחילה[ קדושת 'מורא מקדש' בהר המוריה בימי יעקב 

ירד בנוי באש מן השמים, או יבנה על ידי מלך המשיח. ירושלים של מעלה מי יבנה את בית המקדש השלישי,  ]ירושלים של מעלה  

ממנה "נשתת" העולם. אבן השתיה.    -"טבור הארץ"    -ירושלים  ושל מטה • בית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה.  

מלכי צדק קראה  נה נשתת העולם.  לאבן אשר ממ   גדלותו של יעקב אבינו, שהקב"ה נטל את האבן ששם מצבה, ועשה אותה "סניף"

'כל עיר על תילה בנויה, חרב מחברו.    -כל המקודש מחברו  ממנה גילוי השכינה הנראה בעולם.    -. "ירושלים"  ""שלם" ואברהם "יראה

. "בית המקדש הרוחני יבוא לתוך הבנין הגשמי "כנשמה בתוך גוףועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה', בשעת הסתר הפנים.  

 שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן ]עולמות[, ז[  אשר ישלימו את בנין בית המקדש של מעלה -נין בית המקדש בזכות תפילותינו ב

, בבי]  כלי שנשתמש בו הדיוט   נעשה ,  מצוה  קדושה או תשמישי   תשמישית כנסת,  פרוכת מבגדים, וימפל, הבריח התיכון, במקדש 

)ויקח את האבן וישם    [סוג השימוש בהדיוט, שיבוץ בגד הדיוט בתוך פרוכת, קשירת ס"ת בעניבה פרטית כשנקרע החגור  ם,בבגדי  שינוים

      תשע"ז      תשע"ו       מחמדי התורה, תשע"ה      מעדני אשר, תשע"ה     הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    עולמות, רמד    [כח, יא ]   אותה מצבה(

 צבא הלוי, תשפ"א       נוה ההיכל, תשע"ד     שע"דכאיל תערוג, ת

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ]כח, יח[   ה(וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראש) לשם מה משח יעקב את האבן?

בן, יציקת השמן כמו שמחית מלך וכהן גדול, משיחת המשכן, הניסון היה משחית שמן על אבן אינה עבודה ואינה קר ]   ניסוך על הבמה

ל ב בין מצבה  או ההבדל  ביין, תפקיד השמן, הזהות  או  על ראשה)[  זבחממים  שליט"א[      [יב,  ח]כ   (ויצוק שמן  גרינצייג  אליהו  ]הרב 

 (קמקרא העדה, תשע"ז )עמ' 

 דברי שי"ח, תשפ"ב ]מקשה אחת, מצוות קבורה[ מצבת הגר"ג נדל זצ"ל  -הקמת מצבה 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  )בראשית ברא( ]א, א[   השתיהאבן 

והיסוד למקום של כלל ישראל  -אבן השתיה   ויקחו אבנים    התשתית  ]צירוף האבנים לאבן אחת, אבני הבנין של כלל ישראל, 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ו(  - חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל ר על פי הבאר[ויעשו גל, האבן הגדולה אש
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 סולם יעקב    נושא בפרשה:

 

'עוף', אמנוה בחוש,  סולם של עליה   ודילוגים, אדם אינו  לבנים, חיים של טיפוס, עקב בצד אגודל, אין קפיצות  ]מעשה אבות סימן 

בראשית ברא אלוקים, סולמו של אברהם, נס ושמו 'ילד',   -מקבילה    -דבר עם ה' בכל יום, עצירה להתרעננות, תכנית ב'    -תכנית א'  

וממתין, הבט תמיד למעלה ממך והמשך    -בכל דרכך דעהו, אשת חיל מי ימצא, עבודת האכילה, עבודת השינה, ה' ניצב עליו    -תכנית ג'  

 בנתיבות הפרשה, תשפ"ג  ]הרב נחום קסטנר שליט"א[  תורת אביגדור, תשפ"ב - אביגדור מילר זצ"ל הרבבטיפוס[ 

]אדם קטן חי בלי מהלך אדם גדול חי במהלך, הבחירה בטוב היא לא לסתור את צורת אדם, מדת האמת, בית אלוקים, כל ולם יעקב ס

חשבתי דרכי  ל'[  הכוחות שבעולם שורשם בציון, חכמת שלמה אפשרה לו לבנות את בית המקדש, עשו מול יעקב 'יש לי רב' מול 'יש לי כ

 במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א 

   להשיב נפש, תשפ"ב ]הזהירות במידת הישרות, ישרות בממון, ישרות במעשים, בעניני עובד ומעביד[ממון  -סולם בגימטריא 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"ב סולם למלאכים לעלות בו  -תפילת הצדיקים  

)ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה    ]לא לקפוץ מנקודה לנקודה, נקודת הניסיון[  ה'סולם' כדרך העליה בעבודת ה'

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז( - עומק דעת והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו( ]כח, יב[  

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב     אספקלריא, תש"פ )עמ' פא(  סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה -האדם 

ו  -האדם   ארצה  מוצב  השמימהסולם  מגיע  לשער   ראשו  להיכנס  שמים,  ויראת  תורה  והחיצוניים,  הפנימיים  המפתחות  ]ובידו 

 מנחת אשר, תשפ"ב  השמים[

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' סב(  - הפרשה המחכימה ]סולם יעקב[קפיצת מדרגות ברוחניות 

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע  ויחלום והנה )[  שהראש יהיה בשמים, לכוון את מחשבותיו, שאיפותיו ורצונותיו אל אביו שבשמים]כמיהה 

 היא שיחתי, תש"פ    [כח, יב ]השמימה( 

 באר הפרשה, תשפ"ב ]כל העולמות העליונים והתחתונים תלויים באדם[  סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה -האדם 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ו   [כח, יב ])סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה( לענוים יתן חן   -מעלת הענוה 

הסולם   קרקע  משמעות  מגידולי  הוא  מגיע    -]אדם  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  להיות  צריך  אדם  לקרקע',  'מחובר  שיהיה  אסור  אך 

נר  עצמו לא טיפס בחלומו על הסולם, קידושי ספק על סולם בקהיר[  השמימה, סולם לקומה גבוהה צריך להעמידו עקום, מדוע יעקב  

   לשולחן שבת, תשפ"ב

בעולם, או  סולם זה מסמל את האפשרות להעלות את דרגת הבחירה חופשית של האדם ובכך להשפיע שפע של אורה  ]האדם והסולם  

חלילה לרדת בדרגות הסולם ובכך חלילה התוצאה תהיה הפוכה. על האדם להפנים את העוצמה והכח שיש בידיו לקבוע לאור מעשיו 

 היא שיחתי, תש"פ   [באיזו הנהגה הקב"ה ינהיג את עולמנו. כאשר יהודי יחוש ש"ה' ניצב עליו", אזי גם הנהגתו תהיה בהתאם

 עשר עטרות, תשפ"ג   ארצה וראשו מגיע השמימהמוצב  –מלוה מלכה ]בראשי תיבות[ סעודת  –סולם 
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 מורא מקדש וכבוד בית הכנסת  נושא בפרשה:

 

בית הכנסת   בעניני  מיוחד  אין  ]גיליון  הרי  הבית  ליד  כנסת  בית  כשיש  החסידות  של  הכנסת  בבית  להתפלל  ללכת  יש  היתר  איזה 

על המצוות בזמננו שבתי    ?מעבירין  נזהרים  אין  בתי העירמדוע  גבוהים מכל  יהיו  צר האם מותר   ?כנסיות  נשים  בית הכנסת שעזרת 

נשים גברים כדי להרחיב את העזרת  עניו  ?להוריד מעזרת  ליד בית   ?מדוע המתפלל במקום קבוע סימן שהוא  לבנות בית  האם מותר 

 מעדני אשר, תשע"ו    ?[נסתהאם מותר לקחת כסף מנכרי כדי לבנות בית הכ ?הכנסת ואחד הקירות יהיה כותל בית הכנסת

 מקדש מעט, תשפ"ב קדושת בתי הוצאת ספר תורה ממקומו בבית הכנסת לחדרים בנוספים לצורך קריאת התורה בהם 

   קדושת בתי מקדש מעט )סג(, תשפ"באיסור דיבור בבית הכנסת וכניסה אליו מפני החמה והגשמים 

 קדושת בתי מקדש מעט )סב(, תשפ"ב ]אוצר חדר חליפות, חדר קפה[ איסור קפנדריא לחדרים הפנימיים לבית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )סא(, תשפ"ב ]כשהיה שביל מעיקרא[ איסור קפנדריא לחדרים הפנימיים לבית הכנסת 

כנסת   בית  ובנית  בכדי  סתירת  אחת  מחיצה  להרוס  החדש,  המבנה  במרכז  עומד  הישן  כשהמבנה  בעיר,  נוסף  כנסת  בית  ]כשיש 

 קדושת בתי מקדש מעט )ס(, תשפ"ב להרחיב, כשיש קלקול בקירות[ 

זצ"ל   קרליץ  הגר"נ  בית  מפסקי  שעל  עלייה  קפנדריא,  לת"ח,  בטלה  שיחה  חכמים,  לתלמידי  ושתיה  אכילה  הכנסת,  בית  ]גובה 

 קדושת בתי מקדש מעט )נט(, תשפ"ב  הכנסת, גג, תאורת בית הכנסת והשימוש בה[

 קדושת בתי מקדש מעט )נח(, תשפ"ב  ]זריקת הושענות מעל ארון הקודש בהושענא רבא[שינה בבית הכנסת בליל יום כיפור 

כילת הקדשים בעזרה בסוכות היתה בתוך סוכה, בית כנסת בית מדרש, בעזרה בבית המקדש, האם א]   איסור שינה בבית הכנסת 

הקמת סוכה בבית כנסת כי היא אינה ראויה לשינה, תשבו כעין תדורו, אינו ראוי מדרבנן האם   אכילה בסוכה שאינה ראויה לשינה, אי

מקרא  ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[          [טז,  ח]כ   (אנוכי לא ידעתי)ו[  שינה בבית כנסת של יחיד, במת יחידהוא 'ראוי' מדאורייתא,  

 ( צההעדה, תשע"ז )עמ' 

א תקלה לצדיקים, אם הר המוריה יאם היה איסור שינה במקום זה, כיצד נכשל בכך יעקב אבינו, אין הקב"ה מב] קדושת הר המוריה

ר המוריה שנעקר, שכב היה זה רק על הכאן קדושה, כאשר  יש    –נעקר ממקומו אין במקום קדושה, אם קיפל הקב"ה כל הארץ תחתיו  

שן, שער תחתיו, ולא מקיר חטא כי היה זה בשנתו, קיום מצוה או עבירה ע"י יהקב"ה כל ארץ ישראל  קיפל    –בשנתו    –אך משנרדם  

 (חצמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    [טז, ח]כ  (אנוכי לא ידעתי)והשמים[ 

 קדושת בתי מקדש מעט )נז(, תשפ"ב  ]ספרי נביאים, טסים[הנחת כתר תורה וכיוצא בזה בארון הקודש 

 קדושת בתי מקדש מעט )נו(, תשפ"ב ]מה היא שיחה בטלה[ שיחת חולין בבית הכנסת לצורך פרנסה 

קדושת בתי מקדש מעט ]חורים בקיר לארונות וקביעת מדפים, סטנדרים, מתלים ומתקני תליה[  נתיצת בית הכנסת לצרכים שונים  

 )נה(, תשפ"א 

 קדושת בתי מקדש מעט )נד(, תשפ"א  ]שיפוצים, בית כנסת שהוא סגור בזמן סגר הקורונה[איסור נתיצת בתי כנסת ובית המדרש 

 קדושת בתי מקדש מעט )נא(, תשפ"א מזוזה בבית המדרש  

 קדושת בתי מקדש מעט )נ(, תשפ"א מזוזה בבית הכנסת  

 אקדושת בתי מקדש מעט )מט(, תשפ"   ליקוט הלכות קדושת בית הכנסת הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

 קדושת בתי מקדש מעט )מח(, תשפ"א האם מועיל פסוק לקפנדריא בבית כנסת? 
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קדושת בתי מקדש מעט )מז(,   ]מבואה המופרדת ע"י מחיצה גמורה או צורת הפתח, שימושה[קדושת שטח הכניסה של בית הכנסת 

 תשפ"א

 דש מעט )מז(, תשפ"א קדושת בתי מק ]מעילה בתאורה[השתמשות בתאורת בית כנסת לצורך חולין וקריאת דברי חולין 

 קדושת בתי מקדש מעט )מה(, תשפ"א והבאת ילדים לבית הכנסת  -קדושת עזרת נשים  

 קדושת בתי מקדש מעט )מד(, תשפ"א המותר והאסור לתלמידי חכמים בבית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )מג(, תשפ"א קדושת המחובר לבית הכנסת ודברים המטלטלין בו 

 מקדש מעט )מב(, תשפ"א קדושת בתי נטיעת אילנות בסמוך לבית הכנסת ושטיחת עשבים בבית הכנסת בחג השבועות 

קדושת בתי מקדש  מקומות המשמשים לתפילה לבית כנסת ובית מדרש ]תקופת הקורונה[ האם יש להם קדושת בית כנסת? 

 מעט )מא(, תשפ"א 

 קדושת בתי מקדש מעט )מ(, תשפ"א המדרש  כנסים ואסיפות ציבוריות בבית הכנסת ובבית

 קדושת בתי מקדש מעט )לח(, תשפ"א דברים האסורים מדין ביזוי קדושת המקום בבית כנסת  

 קדושת בתי מקדש מעט )לה(, תשפ"אמדוע לא הותר להיכנס לבית כנסת מפני הגשמים בקריאת פסוק? 

 קדושת בתי מקדש מעט )לה(, תשפ"א היחס לבית הכנסת בכל השנה כיחס אליו ביום הכיפורים 

המדרש   בבית  פלאפון  פהטענת  הכנסת,  מבית  ממונית  נהנה  הכנסת,  בית  לצורך  שלא  תשמיש  הכנסת,  בבית  גנאי  ריסת  ]תשמיש 

 קדושת בתי מקדש מעט )לד(, תשפ"א  חבלים בבית כנסת[

]הנחת חפצי חולין על הבימה, אין לשבת כשאחוריו לארון הקודש אף בשיעור תורה[  הלכות בית הכנסת מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל  

 קדושת בתי מקדש מעט )לג(, תשפ"א 

]האם הוא כניסה כטיול או לרומם בית אלוקינו, הנחת קופות צדקה על הבימה, מילוי טפסי כניסה לבית כנסת כדי להתפעל מיופיו 

 קדושת בתי מקדש מעט )לב(, תשפ"א  הנחה בארנונה בבית הכנסת[

 קדושת בתי מקדש מעט )לא(, תשפ"א ]קיום מצוות הלואה בבית כנסת[  שיחה בטילה בבית כנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )ל(, תשפ"א הנחת דברי חול על הבימה 

 קדושת בתי מקדש מעט )כט(, תשפ"א קדושת גגות בית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )כח(, תשפ"א האם לעזרת נשים יש קדושת בית הכנסת?  

 קדושת בתי מקדש מעט )כז(, תשפ"א   ]כיון, כניסות, חלונות, בימה, ארון הקודש, עמוד תפילת שליח הציבור[צורת בית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )כו(, תשפ"א סתירת בית כנסת ישן לבניית חדש 

 קדושת בתי מקדש מעט )כה(, תשפ"א  ]תנאי בארץ ישראל, תושבות[האם מותר לערוך סעודת 'סיום הש"ס' בבית כנסת? 

 קדושת בתי מקדש מעט )כד(, תשפ"א  ]כשלכלך, או סתם אדם[יד בניקיון בית כנסת חובת היח

קדושת  ]לכבות פלפון, קראו לו לעליה לתורה, להרים ספר קודש שנפל, ריצה שלא לצורך מצוה[  ריצה בתוך בית הכנסת לצורך מצוה  

 בתי מקדש מעט )כב(, תשפ"א 

י משום פרסומי ניסא האם להדליק בפתח, ]מקום הנחת החנוכיה, באזור חילונ דינים והנהגות בהדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת  

 קדושת בתי מקדש מעט )כא(, תשפ"א   תושבי צפון הארץ, תושבות[
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קדושת בתי מקדש מעט )כ(,    ]בית מדרש, מי שהגביה ביתו האם כופים אותו להנמיכו[וכיום    -בניית בית הכנסת בגובה של עיר  

 תשפ"א

 קדושת בתי מקדש מעט )יט(, תשפ"א קפנדריא בכניסה מחדר לחדר בבית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )יח(, תשפ"א  ]תקופת הקורונה[דינים והנהגות בבתי כנסת שבחצרות 

הכנסת   בית  שלפני  בפרוזדור  אחרים  מוצרים  ומכירת  קו'  'רב  פלוס[  טעינת  נדרים  עמדת  עיר,  של  רחובה  חשבונות,  ]חישוב 

 קדושת בתי מקדש מעט )יז(, תשפ"א 

 קדושת בתי מקדש מעט )טז(, תשפ"א ניקיון בית הכנסת ואכילה בו הגורמת לכלוך 

 קדושת בתי מקדש מעט )טו(, תשפ"א]המשך[ דין תלמיד חכם בבית הכנסת  

 קדושת בתי מקדש מעט )יד(, תשפ"א ]המשך[ דין תלמיד חכם בבית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )יא(, תש"פ ]המשך[ דין תלמיד חכם בבית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )ח(, תש"פ ]המשך[ דין תלמיד חכם בבית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט )ז(, תש"פ פות לפלפונים בכניסה לבית הכנסת התקנת ארון כס

קדושת בתי מקדש מעט )ד(,  ]גשם, לקרא לאדם, קיצור דרך, קפנדריא לדבר מצוה[  איסור כניסה לבית הכנסת שלא לדבר מצוה  

 תש"פ 

 קדושת בתי מקדש מעט )א(, תש"פ חיזוק הענין   -שמירת בתי מקדש מעט 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  מח(    מורא מקדש

הוא מהתורה    הם]בתי כנסת ובתי מדרש נקראו 'מקדש מעט',  האם דין 'מורא מקדש' האמור ב  דיני קדושת ביכנ"ס  -מקדש מעט  

בית הכנסת כתשמישי מצוה,  ,  או מדרבנן דין  בית הכנסת,  האם  אבני  נתיצת  לאיסור  מינה  ונפקא  'קדושת שכינה'.  דין  בו  יש  והאם 

,  כסדר פתחי ההיכל   -בנין פתחי בית הכנסת  ,  האם יש חיוב לבנות בית הכנסת כאשר יש כבר בתי כנסיות בעיר,  והאופנים שהדבר הותר

והאם מותר להתפלל בבית כנסת שהבימה אי 'נר  ,  נה באמצעמקומה הראוי של הבימה בבית הכנסת,  והדלקת  מצות הדלקת הנרות 

האם מותר  ,  ה'  תטע לך אשרה אצל מזבחאיסור נטיעת אילנות ופרחים בחצר בית הכנסת, מדין לא  ,  תמיד' בבית הכנסת וסגולותיה 

כנסת ובית    סיכום ההוראות הנחוצות לתכנון בניית בית,  להחליף ארון קודש שיש בו פרוכת, לארון קודש יותר מהודר שאין בו פרוכת

     עולמות, לב   [כח, יז]  )מה נורא המקום הזה( המדרש[

 מעדני אשר, תשע"ב     עומקא דפרשא, תשע"ג  [ כח, יז]   )מה נורא המקום הזה( דיני קדושת ביכנ"ס

    נוה ההיכל, תשע"ב  ]מורא מקדש[מורא בית הכנסת 

 מנחת אשר, תשע"ז   זרע ברך, תשע"ו מורא מקדש בזמן החורבן 

  שי חבורות בישיבת מירפניני הלכה חידושי הלכה מרא  ]תרי קלי לא משתמעי[קריאת התורה בכותל המערבי בשני מנינים סמוכים  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לח(  -

 מעדני אשר, תשע"ד  ]אדם רגיל ות"ח[ כניסה לבית כנסת ללימוד בכדי להינצל מהגשם

 מעדני אשר, תשע"ז האם יש מעלה לקיים ברית מילה בבית כנסת? 

 ו "מעדני אשר, תשע    ו"קב, תשע קול יעד, כז[  ]   )ויפגשהו וישק לו(לנשק בבית כנסת 

]בית כנסת מקדש מעט, האם יש מצוה בבנינו, מדאורייתא או מדרבנן, הידור בבניית בית  הצלת בית כנסת מהריסה, בכספי מעשר  

   נוה ההיכל, תשע"ו  קודם, איסור נתיצת בית כנסת מדאורייתא או מדרבנן[כנסת, החזקת ת"ח והוצאות בית כנסת מה 
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בית  מגורים מעל בית כנסת   בגג בית הכנסת, דירה שיוחדה לתפילה, בית כנסת ארעי, כשהתנו מראש שלא תחול קדושת  ]שימוש 

מתחת  כנסת,   כנסת  בית  פתיחת  המעכב  שכן  ה'",  פתאים  "שומר  קבוע,  שאינו  דיור  כנסת,  בית  מעל  שלישית  קומה  בזיון,  תשמיש 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו    לדירתו[

גבוה מבית הכנסת.  ,  לא התקדשו  גגות העזרה]מגורים מעל בית כנסת   כי   להשתמש בגג בית הכנסת מותר  האםאסור לבנות בית 

רק אם נבנה  סור שימוש בגג בית כנסת יהתקדשו. א עליות ההיכל שלא התקדשו, או שיש לנהוג בו "קצת קדושה" כי  העזרה  כגג דינו

נאסרו  הכרעת הפוסקים אלו עדות הט"ז,   ,לשם קדושת בית הכנסת בגג בית  בגג בית הכנס שימושים  ]התקנת אנטנות סלולריות  ת 

למגורים  בקומה שמעל בית הכנסת האם יש הבדל בין מגורים ושימוש ,  בבית כנסת שמעליו טומאה אסור להתפלל הכנסת[, ואימתי

יות  ושימוש העליונות  ולתפילהר,  בקומות  לתורה  שיחדוהו  מסויים מקום  חדרי לזמן  חולין[,  להיות  יחזור  הזמן  מל ]וככלות  ון  בתי 

בתי מדרש של  מגורים מעל ,  שיוכלו לאכול ולשתות בהם בתנאי מגורים מעל בתי כנסת ובתי מדרש שנבנו,  מעל בית כנסת והארחה

ש,  ללא ארון קוד שימושי גנאי בקומות שמעליו ]דירה לשימוש ישיבה או כולל   -ספר תורה בבית,  ך'שטיבאל' אדמו"רים ובתי חסידים

לבית  שמתחת קדושת המקום ם,מלעשות מקום תפילה בקומה שמתחת לשכנים לעכב מותרם, האם  והאם יש לחשוש לגור מעל המק

 עולמות, תכט   [שמתחת בית הכנסת וארון הקודש במרתף בתי כסא ומקוואות , הכנסת

   ע"דמאור השבת, תש   כאיל תערוג, תשע"ד כה, ח[ ] )ועשו לי מקדש(מעלת בניית בית כנסת ואחזקתו 

, ברוב עם הדרת מלך, לחלק הציבור לשני ]דאורייתא או דרבנן, צרכי רבים, לפרוש ולהקים בית כנסת אחרמצוות בניית בית כנסת  

 מנחת אשר, תשע"ו   כה, ח[])ועשו לי מקדש(  [מנינים עבור אבל

ולכן כוש שהגיע לחצר הקדש ]בור שהתמלא מים לאחר שהוקדש[ אין מעילה, משום שאין קנין חצר להקדש.  ר]מציאה בבית הכנסת   

צ"ע מדוע אין  ומצא דבר בחצר בית הכנסת, זכה בו, ולא אמרינן דחצר בית הכנסת קונה להקדש, דחצר קונה מכח יד, ואין יד להקדש". 

הקדש קונה בקנין חצר, אלא שבנכס שנקנה  דעת הרמב"ן נוספת    משליחות".  קנין לחצר הקדש, והרי "חצר משום איתרבאי, ולא גרע

להקדש על ידי חצר, אין מעילה. ודנו האחרונים בשיטת הרמב"ן, והאם לדעתו מציאה שנמצאה בבית הכנסת נקנתה לרשות גבוה, ומה 

למעשה. השו  הדין  "חצר  דין  ולא  "הקדש"  חצר  דין  כנסת  לבית  יש  מדוע  תמה  החושן  במציאה בקצות  השותפים  שזוכים  תפים", 

וצ"ע. בה,  הכנסת    שנמצאה  בבית  התפילה  מקומות  על  הבעלים  מי  הראשונים,  "ממון    -דנו  בגדר  היא  המקומות  על  הבעלות  האם 

כנסת[ בבית  מקום  נקנה  קנין  באיזה  ]וצ"ב  השותפים"  כ"ממון  ונדון  המקומות  את  קנו  שהבעלים  או  שאין  האם  ,  הקדש",  יד הדין 

מציאה ב"חצר שאינה ,  אמר גם בבית הכנסת שנבנה על ידי יחיד, וכן ישיבה ושאר מוסדות ציבור הנמצאים בבעלות פרטיתלהקדש, נ

האם יש הבדל אם נמצאה בבית המדרש או בחדר האוכל ובפנימיה   -אבידה שנמצאה בישיבה  ,  משתמרת" ובמקום שרבים מצויים שם

האם הכסף שייך לבית הכנסת, לגבאי   -קטן שמצא כסף בבית הכנסת ונתן אותו לגבאי    ,שייכת לו או לאביו[  -]מציאה של בחור ישיבה  

חפצים שהושארו זמן רב בבית כנסת, ישיבה או מקוה טהרה, האם מותר ליטלם. ומה הדין במקום שתלו מודעה ,  או לאביו של הקטן

  -נתחלפו כליו בבית הכנסת ונטל חפץ שאינו שלו    ה.שכל מי שלא יקח חפציו עד זמן מסויים, האבדה תעבור לרשות בישיבה או למוצא

 עולמות, רצב   [האם מותר להשתמש בו

לתורה   בעבר  במקום ששימש  אמות  מעלת תפילה  ד'  עמודי,  ביני  שחרב,  כנסת  בית  רשב"י,  הלכה[  ]מערת  בחידוד,    של  האיחוד 

 תשע"ד 

חשש    - פשיעותא עד שיבנו בית כנסת אחר, ושני הסברים נאמרו בטעם הדבר: ]א[ משום בית כנסת  יסתהר  רוסיא]סתירת בית כנסת  

והאם  ת,  קדושת בית הכנסדין  ל מקורה  . ה מקום להתפלל בזמן הבנייהשלא יהי  שמחמת פשיעה לא ייבנה בית כנסת אחר. ]ב[ חשש

הוא כנסת  בית  סתירת  י  .מדרבנן  או מהתורה איסור  איסור   ר"שיעו "ש   האם  יש  והאם  הכנסת,  מבית  אבן  ונתיצת  הריסת  לאיסור 

אחריתי". ]ב[  בי כנישתא "דאיכא]א[    :הנפקא מינה בין שני ההסבריםם.  ארונות, בימה, שולחנות וספסלי כלים מבית הכנסת נתיצת

להתפלל כל עוד לא נבנה בית   יש מקום חלופי קבוע ודנו הפוסקים, האם מותר להרוס את בית הכנסת כאשר   ."לצלויי דוכתא "דאיכא

  מרימר ומר זוטרא שהיו סותרים ובונים את בית הכנסת של החורף בקיץ ושל הקיץ בחורף, וכן רב אשי שסתר בית כנסת .  כנסת חדש

בו מותר "תיוהא" כשמצאו  האם  הפוסקים  דנו  ומכאן  ייפול.  שהבניין  חשש  והיה  בקע[,  או  עבודות   ]סדק  עבור  כנסת  בית  לסגור 

מעבר   לפתוח  או הרחבת עזרת נשים ך:הריסת כותלי בית הכנסת לצור  .בשעת הצורך כירת ופדיון בית הכנסת מקדושתו ו, מהרחבת

בארון הקודש  קידוח • כותל בית הכנסת לצורך התקנת "סטנדר" לתפילה נתיצת  ת הכנסתבכותל בי חלונות פתיחת,  אחרים לחדרים

אזעקה מערכת  התקנת  לצורך  הכנסת  בית  כדי  .של  ישן  כנסת  בית  מקומו לבנות סתירת  ח על  כנסת  לבית  או  סתדש,  מדרגות  ירת 
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ועוברים להתפלל במקום אחר, האם יש איסור "סתירת   סוגרים את בית הכנסת כאשר  •  בית כנסת שנשאר עזוב ממתפלליו  מכירת

 עולמות, תמט  [שפינו מבית הכנסת בשעת הריסתו גניזת והצנעת פסולת בנין  ."בית הכנסת

נשים עזרת  הבדל  קדושת  יש  האם  הכנסת,  מבית  פחותה  או  זהה,  קדושתו  בית   ]האם  מעל  ביציע  או  מפלס  באותו  ממוקמת  אם 

, לתפילה, איסור נתיצת אבן, הקצאה הנשים  לעזרת  חלונות  פתיחת הכנסת, הריסת כותל בית כנסת לבניית או הרחבת עזרת נשים,  או

 זרתעב  הקטנים  בניו   נישוק,  נשים  בעזרת  שונים שימושים,  דרך  קיצור  -  קפנדריאקבועה או הקצאה זמנית, תפילות הימים הנוראים,  

 עולמות, שלד   [ עשרה למנין נשים בעזרת העומדים גברים צירוףה, סוג המחיצה, תפילה בהעדר מחיצה, המחיצ גובהם, נשי

ונש]  לנשיםמחיצה בין גברים   בשמחת בית   לקלות ראש המקדש עשו "תיקון הגדול" מחששים, בבית  מקורות להפרדה בין גברים 

של קנקנים במקום קיבוץ  מחיצה אביי סידרים,  האנשים בנש שלא יסתכלו  השואבה, בבניית גזוזטראות לנשים ]ופירש הרמב"ם "כדי

לנשים להעמיד   .בחופה או בדרשה גברים  דין  בית  ברגלים "חייבים  כדי שוטרים  העם  לכל  ונשים   שיזהירו  אנשים  יתערבו  שלא 

עבירה בבתיהם לידי  יבואו  שמא  מברכי  ."לשמחה,  "אין  במעונים  יחד אנשיםכשיושבים   ו  שהשמחה  ישה,  ונשים  חיוב  אם 

לאיסוף כספים  "דינר" או בסעודת  , בסעודת חתונה בין נשים לגברים חובה להפריד במחיצה להפריד בין גברים לנשים, והאם מהתורה

בבית  אם יש הבדל בין קיבוץ גברים ונשיםה  .להרהורי עבירה איסור מחשש או איסור בעצם   - רובת נשים וגבריםרה, תעלמוסדות תו

של כנסת משה   ."רשות" לקיבוץ  האגרות  של  ההלכה  עליו   פסקי  כנסת  -והחולקים  בבית  המחיצה  גובה  שחלקה    .מהו  מחיצה 

מזכוכית העליון במקום  • עשוי  קבוע מחיצה  מחיצה  .תפילה ל שאינו  ללא  באולם  שיעור  או  רחוקים דרשה  לקרב  צריך     .כדי  האם 

  בחדר אוכל בבית מלון או באוטובוס, במסעדה הפרדה בין גברים ונשים בנסיעה  .שיעור על ידי אשה  מסירת   • מעט נשים מחיצה בפני

 עולמות, תיח   [בנים ובנות ארגון המשתףבהחינוך פעולות 

 נוה ההיכל, תשע"ט  ]מורא מקדש[כניסה להר הבית בזמן הזה  

 

 מצוות ודינים בחומר שנוצר בנס  נושא בפרשה:

 

]לא בשמים היא, להכריע ע"פ בת קול, החזרת אברהם אבינו    התיר תערובות עופות שהיה בתוכם טריפה ע"פ רוח הקודשת"ח  

שהיה כהן את שרה אחר שנלקחה לבית פרעה, דוד המלך ומיכל בת שאול, בת קול קודם מתן תורה, רוח הקודש, האם הנביא עצמו 

ל נבואתו, האם פסק הראב"ד ע"פ רוח הקודש, רוח הקודש השורה בפיהם של  רשאי לסמוך על נבואתו, גם אחרים רשאים לסמוך ע

, אברהם , קבלת האר"י, לסמוך על 'רוח טהרה'הוג כבוד בקברי צדיקים שזיהו אותם ע"י רוח הקודשלנהאם צריך  תלמידי חכמים,   

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"אאבינו וטומאת עיסת שרה ע"פ המלאכים[ 

 , תשע"ז 'ברכת יצחק'שיעורי ליל שישי     קיב(  אספקלריא, תשע"ט )עמ'   תשע"ה  חנוכה, הפרשה  במשנת  הדלקת נרות חנוכה בשמן נס

 נועם אליעזר, תשפ"ג מהיכן השמן שהיה ליעקב אבינו ליצוק על המזבח? 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז  ]הנאה ממעשה ניסים, קיום מצוות במעשה ניסים[ הניסים שהיו בבית המקדש 

]מכירת מים למצרים, נס לציבור ונס ליחיד, הנאת כוהנים מפירות זהב, שתית מים מן הסלע, הנאה ממעשה הנאה ממעשה ניסים  

ם לכבוד שבת, מצוות לאו ליהנות נתנו, השתמשות במעשה ניסים לצורך מצוה, שמן נס בחנוכה, אכילת רשב"י מעץ החרוב, חומר ניסי

טבעי שהובא בנס, ביזת מצרים, עומר מתבואה שגדלה בנס, כשניכר שהנס נעשה שיהנו ממנו, האם הוי הפקר, האם חייבים מתנות  

 אוצרות אורייתא, תשע"ח נס[כהונה, האם ניתן לקיים מצוות צדקה מ

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' טז(  - גיליון תורת רבותינו ]בהר המוריה ובפרשת וישלח[שמן הזית שיעקב השתמש בו 

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'    -  עינינו גל  ]עדינות הנשמה, יששכר וזבולון, גדולים מעשי חייא[מעלת שמן הזית הטהור להחזקת תורה  

 ל(

 צבא הלוי, תשפ"א    שלמים מציון, תשע"ט   שלמים מציון, תשע"ו   [כח, יח]  ]שמן ניסי[קיום מצוות בחומרים ניסיים  
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]כח,  )וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך(    ]חפצים על טבעיים, השמן של אלישע, נר חנוכה במקדש[חיוב מעשרות על דברים ניסיים  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   [יב

בירושלים שבין החומות לפני כשלש מאות שנה, אודות חבית  ] ש? דין התוספת כגידולין או כדבר חד אם ה -שמן שנתרבה ע"י נס 

  היום ראתה בעלת הבית כי קרקע החצר ספוגה בשמן, ותבדוק את  שהיתה שייכת לב' שותפים ועמדה בחצירו של אחד מהם, ויהי  שמן

מלאה   הנשאר, ולמרבה הפלא גם לאחר שנתמלא הכלי נשארה החבית  ך ממנו שמן, אזי נטלה כלי לקבל את השמן החבית והנה נשפ

את ומילאה  רבים  כלים  והביאה  הלכה  מיד  כמקדם,  לנ   שמן  ויהי  השמן  ויעמוד  הכלים  כל  שתמו  עד  הנוטף  בשמן  שני ס,  כולם  באו 

ה' היא תעשיר. עונה לו שכנגדו;    נתרבה וא"כ נחלוק בשמן, ובעל החצר אומר מה לי ולך, ברכתשנינו    השותפים לד"ת, זה אומר שמן

ניתן להביא ראיה מאלישע וכד השמן,  באשר ברכת ה' היתה בחבית המשותפת לשנינו  אכן ברכת ה' תעשיר את שנינו שמן נס    האם 

מממון הקדש,   ורה בחנוכה, מעילה בדבר שנתרבה בנס  , מהות נס חנוכה, דעת הט"ז דב' ניסים היו בהדלקת המנוא כשר למנורההאם ה

היה מפכים קטנים של יעקב שייך לבעלי השמן הראשון, שמן הנס בחנוכה  מי היה בעלים של השמן שהתרבה אצל אלישע, הפקר או  

ליעקב בהר המוריה השמים  מן  שירד  נס  והיה שמן  זנגר ]    [אבינו,  ה   שליט"א[  הרב אברהם  מיר,    לכה פניני  בישיבת  חבורות  מראשי 

 תשפ"ג 

 תשפ"א    קב ונקי, תשע"חל[ -]בין ירושלים לבית א שם ה' הנמצא בטבע

]במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו", נדבת המשכן ומעשה האומנים, מלאכות טבעיות   בניית המשכן בחומרים ניסיים

 עומקא דפרשה, תשע"ד  ועל טבעיות[

 

 מעשר כספים   נושא בפרשה:

 

]מעלת מעשר כספים, האם מדאורייתא מדרבנן או מחמת מנהג, חובו מדין נדר, כדין מעשר עני או כדין צדקה, כיצד    מעשר כספים

מעשר ממתנות כדירה וכו', שימושים המותרים מכספי מעשר,   יכת החשבון, הוצאות מותרות בניכוי,מחשבים את הרווחים, מועד ער

השדכן,  כך,  לשם  לחיסכון  הפרשה  ילדיו,  נישואי  הוצאות  החזקתם,  והוצאות  ילדיו  לימוד  שכר  תשלום  חובה,  דברי  מצווה,  דברי 

   עולמות, פב התזמורת[ 

כספים   מעשר  בענין  החזו"א  מרן  אבדה  פסקי  מוצא  אבדה,  מוצא  יצחק,  או  אברהם  התורה,  מן  כספים  מעשר  מצוות  ]מקור 

חפ לקניית  כסף  קיבל  ממתנותיהם,  וכלה  חתן  של  מלכים  מעשר  הדין,  משורת  לפנים  לצורך שהוחזרה  מתמיכה  מעשרות  מסוים,  ץ 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט לימוד, מעשרות מתלושי מזון, לקרוביו או לשאר עניים[ 

כספים   טובה]מעשר  הנהגה  או  חיוב  הוא  כספים  מעשר  חומ,  האם  של  הדין  לצדקה ש,  מה  לתת  חייב  אדם  להלכה  מכמה  היכן  , 

עולם,  נלמדים הלכות אלו לנסות את בורא  לגבי צדקה הדבר מות,  האם מותר  על מנת שבני החולה  ר, ההאם  אם מותר לתת צדקה 

האם יש  ,  האם מותר לנסות אתה שם לתת צדקה על מנת שאתעשר,  ומה קורה אם הבן לא התרפא, האם עדיין חייבים בצדקה,  יתרפא

, האם צדקה נחשבת הלואה כלפי בורא עולם ן, מי עדיף מי שנתן מעשר, או מי שנתן סכום גבוה יותר בלי חשבור, דל בין צדקה ומעשהב

מדוע ,  מאיזה איסור ניצל מי שנתן חומשו,  האם הנדר של יעקב אבינו עשר אעשרנו לך מחייב אותנ,  ואם כן מדוע מקבלים גם ריבית

מהו הסוד כיצד נוכל להיות מהנותנים ,  למי בכל זאת הדבר מותר,  האם מותר לתת יותר מחומש,  ו על כךהגר"א כה הזהיר את בני בית

 תורה והוראה, תשפ"ב [ ולא מהמקבלים

 מעדני אשר, תשפ"ג  ?האם חייב לעשר עוד פעם מעשר כספים  נגנב לו כסף ואח''כ החזירו לו את הגניבה

 מעדני אשר, תשפ"ג ? עשר כספים על חמש הסלעים שקיבלהן חייב לתת מהאם כ

כספים   כרטמעשר  קניית  בנתינה,  או  בהפרשה  לעשירות  זוכים  כספים מהתייקרות  ]האם  מעשר  כספים,  ממעות מעשר  הגרלה  יסי 

 עומקא דפרשה, תש"פ  )עשר אעשרנו לך( הדולר, הפרשי שער, צדיקים ממונם חביב עליהם, חויב או מידה טובה, מעשר ע"י האבות[
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דינים בענין מעשר כספים   להשתמש במעשר כספים פרטי  להתיר  כדי  תנאי  להוצאת ספרי קודש,  לקיום מצוות,  או  לעניים  ]רק 

למצוות, לקנות בכספי מעשר 'הידור מצוה', אתרוג מהודר מכספי מעשר, לתשלומם שכר לימוד בישיבה לו ולבניו, ישיבה קטנה ותלמוד 

למד פרטי לקידום הבן, שכר לימוד בסמינר לבנות, פרסים לעידוד תלמידים, לבניו וחתניו לומדי תורה, למקום לימוד טוב יותר, או מ

תורה, לבניו הנשואים, לנישואי בניו ובנותיו, תשלום דמי שדכנות מכספי מעשר, איזה הוצאה נכללת ב'הכנסת כלה', תשלום לתזמורת 

השמחה, רכישת כרטיס הגרלה, האם כמות הכרטיסים ידועה ומוגבלת,    בחתונה, מתנה לחתן ולכלה, מונית לנסיעה מחוץ לעיר למקום 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח האם הזכיה בגורל שנקנה מכספי מעשר הופכת את כל הכסף למעשר כספים[  

וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו  )  עיקר הדין, אחר תקנת אושא, למצוות עשה, לפדיון תענית, לרפואת גופו[ ]מ  אסור לבזבז יותר מחומש

 )עמ' כ( דרישה וחקירה, תשפ"ב   נועם אליעזר, תש"פלך( ]כח, כב[  

]תקנת אושא מדאורייתא או מדרבנן, משום כבד הבריות, הלכה למשה מסיני, בשעת מותו, כשעניים רעבים לא לבזבז יותר מחומש  

רווחים עתידיים, במצוות שיש בהם לפניו, פיקוח נפש, בעל הכנסה קבועה, להחזקת תורה, יששכר וזבולון, עשיר גדול, עני, על חשבון  

פרסומי ניסא, האם מתקיימת מצוות צדקה ע"י הביטוח הלאומי, כפיה על הצדקה, כפיה להשאיל ספרים שאינו משתמש בהם, כפיה  

   שולחן, תשפ"אמסביב ל לומר שיעורי תורה למי שמוכשר לכך[

לשורר לכבוד העולים לרגל, רב פרידא חזר עם תלמידו ארבע מאות פעם עד שמח חתן,    ]כבד את ה' מהונך, מכל כשרונותיך,מעשר זמן  

   שפ"אשואלין ודורשין, תשהבין, האזנה לצורכי רבים וציבור[ 

כספים לגמ"ח   מעשר  תרומה  מצוה,  דבר  לצורך  הנתינה,  שיעור  ה',  את  לנסות  ההיתר  מנהג,  או  דרבנן  דאורייתא  המצוה,  ]מקור 

   מאור השבת, תשע"ז  נישואין, השתתפות בהגרלה תורנית[

 קא, איזה הכנסות חייבות במעשר, חיוב עני במעשר, מכספי ירושה ומתנות, מתנה חפצית ומתנה ממונית[ ו]עשירית דו  מעשר כספים

 תורה והוראה, תשע"ח 

כבוד אביו משל אב או משל בן, להלכה כבוד אביו רק משל אב ולא משל בן. ]כיבוד אב משל מי,  להוצאות אביו    -מעשר כספים  

בו חסרון כיס לבן למפרנס את אביו  תבוא מאירה   .וחידש החתם סופר שבכספי מעשר שמצויים ברשות הבן, חייב לכבדו שהרי אין 

מכספי צדקה, ודוקא כשיש לבן כסף אחר לכבד אביו, אבל כשאין לו ממון אחר לפרנס את אביו יתן לו מכספי צדקה. והורה השבט 

תא יש מאירה, אבל במעשר כספים דרבנן, אין מאירה, ואדרבה מצוה לתת לאביו ומשובח ויתברך עד בלי יהלוי, שרק במעשר עני דאורי

וב קרוב קודם, ואביו הראשון בקדימה, אבל י"א שאינו ראוי לתת רק לאביו משום חילול ד' וצער העניים ועוד טעמים, דקה הקרצדי: ב

לעניים וחצי  לאביו  חצי  יתן  הכל  ,ולכן  יתן  לעזרתו  זקוק  אביו  שאם  אומרים  ויש  עניים,  לשאר  וחלק  לאביו  גדול  חלק  אומרים  ויש 

לו חובהאב     .לאביו ויש  ילדיו  י"א שיתן רוב המעשרות לאביומחתן את  כן,  יתן הכל   ,ות עצומים מחמת  וי"א שאם אביו זקוק לכך 

 עומק הפשט, תשע"ט [ לאביו מחמת דיני קדימה ומשום הכרת הטוב

   דברי שי"ח, תשע"ח[  ע"י הנהלת הכולל הפרשה במקורכשפרנסתו דחוקה, ] ממלגה מעשר כספים

 מעיינות בני יששכר, תשע"ח     מעיינות בני יששכר, תשע"ח  תשלום חובות ממעשר כספים

המצוות       מעדני אשר, תשע"ג      דברי שיח, תשע"ד      הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   [כח, כב]  ]מחוב אבוד, ניכוי הוצאות[  מעשר כספים

 תשע"ז     בפרשה, תשע"ו

כספים?   למעשר  כיון  שיעקב  אולימנין  חומש,  בהמה[  ]או  ומעשר  דגן  למעשר  לך(    כיון  אעשרנו  עשר  לי  תתן  אשר  כב[ )וכל    ]כח, 

 במשנת הפרשה, תשע"ו 

 מעדני אשר, תשע"ה   )ויבא יעקב שלם( ]לג, יח[ ]מעשר כספים[ האם מותר לשלם מסים מכספי מעשר?

 פרי ביכורים, תשע"ח    נוה ההיכל, תשע"ד  מעשר כספים

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' (   ]חובתו, גדרו, לנסות בו את הקב"ה[ מעשר כספים
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]הכל לפי רוב המעשה, דעת הרמב"ם בפי' המשנה   לממן עני אחד בסכום הגון או עניים רבים בסכומים קטנים יותר?האם עדיף  

קטנות[   מצוות  כמה  או  גדולה  אחת  מצווה  לקיים  חומש,  ולא  עישורים  שני  עליו,  שבתוהחולקים  ליל  תשע"ז   -  שיעורי  יצחק,        ברכת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט 

]שבות דשבות במקום מצוה, מה נקרא צורך מצוה, אם מותר לטלטלו?  המוצא ארנק עם כסף בשבת ומחליט לתיתו לצדקה ה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ואם יחליט לתת חציו או חלקו לצדקה, אם יתירו אמירה לנוכרי[  

צדקה   לענין  החוזר  מצוה, ]גלגל  לעשות  דאף   התחיל  להסוברים  מקודש,  או  תדיר  דאידך  כגון  אחרת,  למצוה  להפסיקה  חייב  אך 

להתעסק במצות   יפסיק  ואם  פטור מצדקה,  זמן שעוסק במצוה ראשונה  וכל  צדקה.  עני המבקש  יש שם  להפסיק, אך  צריך  בהתחיל 

המצוה השניה אלא יתעסק במצות  האם צריך להפסיק המצוה ראשונה, אע"פ שבאמת לא יקיים   .צדקה לא יוכל לעשות מצוה השניה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט [  צדקה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט נדר לצדקה בעיר אחרת וחזר לעירו, היכן חייב לשלם את נדרו? 

והישר, בזמן הזה שיש ספרים שכר לימוד מכספי מעשר   לבנו בחינם או בשכר, להעמידו בדרך האמת  ]חובת האב בתלמוד תורה 

גדו  וישיבה  גיל הבן כיתות נמוכות, ישיבה קטנה  לה, הוצאות אש"ל בפנימיה, מדין צדקה, תשלום שכר לימודי הבת, האב מודפסים, 

עומק   אינו מחויב ללמדה תורה, אך חייב מכוח חוק לימוד חובה, אם המוסד אינו אוכף תשלום רק ממליץ, לימוד פרטי עם ת"ח עני[

 שט, תשע"ט הפ

]גיל חיוב מזונות האב, חיוב מדין צדקה, האם כספי מעשר ניתנים רק לעניים   להאכיל בניו מכספי מעשר שלו?    שאי האם אדם ר 

 עומק הפשט, תשע"ט  או גם לשאר מצוות, פורע חובו מכספי מעשר[

 עומק הפשט, תשע"ט  ]מקורו, חיובו, בלי נדר, מחקלאות, מנכסים, מתבונה וחוכמה[עשר כספים מ

הכנסת, כרטיס הגרלה ]מה ניתן לרכוש מכספי מעשר, רק צדקה או גם מצוות נוספות, כיבודים בבית  כרטיס הגרלה מכספי מעשר  

מכספי מעשר שזכה, האם יש להחזיר לקופת המעשר את עלות הכרטיס הזוכה, האם ניתן לקנות כמה כרטיסי הגרלה, האם יש לעשר  

לתמיכה   הגרלות  לארגן  נכון  הפרטי, האם  על הכרטיס מכספו  ישלם  יזכה  על תנאי שאם  קניית כרטיס  הפוסקים,  דעות  הזכיה,  את 

 עומק הפשט, תשע"ט  במוסדות, מגבית[

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט האם מותר לשלם ממעשר כספים שכר לימוד של בניו?  

 תורה והוראה, תשע"ח חלוקת כספי מעשר כספים   

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' קא(חילול מעשר שני בכרטיס אשראי 

 

 נדרו של יעקב   נושא בפרשה:

 

   נועם אליעזר, תשע"ח  [ כח, כ]  )וידר יעקב נדר(נדר בעת צרה 

שהתיר נדר בעת צרה | יעקב אבינו פתח שער לכל    האיש שנדר את כל נכסיו לצדקה בתקופת השואה והעונש הקשה על]  נדר בעת צרה

 אברך, תשפ"ג   [כח, כ]  )וידר יעקב נדר(     [ה'ה יוושע | האם רק 'מותר' לנדור בעת צרה או שיש בכך 'מצובעת צר הדורות שהנודר

   במשנת הפרשה, תשע"ו  ]כח, ב[)וידר יעקב נדר לאמור, באוה"ח( נדר במחשבה או בהרהור 

]אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, האם ניתן לחזור ממחשבה לתת צדקה, גמירות דעת, כתב המחאה והתחרט,   קה במחשבהנדרי צד

   י התורה, תשע"במחמד    עולמות יד   בד"ץ קהילות יעקב, תשע"ד ]כח, ב[האם הממון נעשה ממון עניים, חשב לתת לעני אחד ולא מצאו[ 

 נועם אליעזר, תשע"ח 
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וידבר  ]נדרו של יעקב מתורת נדר או מתורת הקדש, האומר 'הרי עלי' בדבר מסוים[   ונדר בקום ועשה    -נדר בדבר שלא בא לעולם  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' מג( - משה

]אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, נדר ושבוע באסמכתא, נדר צדקה באסמכתא, נדר בשבר שלא בא לעולם,  אסמכתא בנדרי צדקה  

לאדמו"ר   כסא  לצדקה, השאלת  כוונתו  בלב, אסמכתא בצדקה כשאין  בחבירו נדר  לשדה  'יורד'  דין  פטירת האדמו"ר,  ונטילתו אחר 

קובץ    -  שואלין ודורשין[  )אם יהיה אלוקים עמדי( ]כח, ב  בכסא האדמו"ר, לא נתכווין להשביח, האם האדמו"ר היה 'פועל' של המשאיל[

 )עמ' כה( גיליונות, תש"פ

 נועם אליעזר, תשע"ח   "מי שברך" ומתרים את העולה, והעולה שותקהמברך עולה לתורה ב גבאי 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  כא(    זהירות בנוסח המי שבירך בנדרי צדקה 

 הגר"א עוזר, תשע"א    אורות הגבעה, תשע"ד    [כח, כ]   )וידר יעקב נדר('בל תאחר' בנדר ובצדקה  

מים זכים,    ]הבטיח שיתרום לקופת העיר אם יוושע, הבטיח שיתן חומש ולא מעשר אם ירויח בעסקא פלונית[ אסמכתא בנדרי צדקה  

 תשע"ט 

 

 תפילת הדרך וברכת הגומל   נושא בפרשה:

 

שמעתא עמיקתא,        מעדני אשר, תשע"ד     הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]כח, כא[)ושבתי בשלום אל בית אבי(  '  לשלום'או    'בשלום'לך  

 תשפ"א

חישוב  תפילת הדרך   העיר,  בתוך  בנסיעה  פחותה מפרסה,  בדרך  גם  לברך  סכנה רשאי  פרסה, האם במקום  שיעור  ]שיעור ההליכה, 

שיעור פרסה למעשה, זמן התפילה, בירור הזמן המדוייק אימתי לומר תפילת הדרך לאחר שיצא מהעיר, נטילת רשות מהקב"ה לפני  

שיוצא לדרך, או דין בעוברי דרכים מחמת חשש סכנה, נמצא בדרך כמה ימים האם יתפלל תפילת הדרך פעם אחת, או בכל יום ויום,  

התפלל והיה בדעתו ללון באמצע הדרך ונמלך ויצא ממנה, האם צריך להתפלל פעם נוספת, מהר"ם מרוטנברג היה מסמיך את תפילת 

והאם סמיכות תפילת הדרך לברכה אחרת הפותחת ב"ברוך",   לפני שיוצא לדרך,  האם רשאי להסמיך תפילת הדרך לתפילת שחרית 

הדרך היא לעיכובא, חיוב ברכת הדרך בעמידה, וכיצד ינהג הנוסע במכונית, בהפלגה בספינה או בנסיעה במטוס, אמירת תפילת הדרך 

 עולמות, ריט  עבור אחרים, כאשר כבר בירך לעצמו, הנהגות וסגולות ליוצא לדרך[

]האם יאמר כל אחד לעצמו או אחד יוציא לכולם, נוסע במכונית עם אשתו מי יברך תפילת הדרך, מתי נחשב יוצא לדרך    תפילת הדרך

  קכ( ) עמ'(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )קי -קובץ קו ההלכה  חיוב תפילת הדרך יום חדש או היסח הדעת או תפילה על כל הדרך[

 הגרב"מ זילברברג, תשע"ח  -ל שישי שיעורי לי   ]כל אחד יברך או אחד יוציא את כולם[תפילת הדרך לרבים 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  סח(   מנחת אשר, תשע"חתפילת הדרך   

הדרך   תפילת  בשמיעה  דיני  לצאת  נשים,  אחרת,  לברכה  יסמיך  בדרך,  בלילה  הישן  ביום,  אחת  פעם  לדרך,  ליוצא  עצות  ]נוסח, 

 מאור השבת, תשע"ז     הלכה יומית, ח"ב   הלכה יומית, יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו     דברי הלכה, תשע"ו מרמקול[

   עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מד( ]גדרי 'דרך', תפילה במטוס בעמידה או בישיבה, שיעור פרסה בכלי רכב[תפילת הדרך במטוס 

לברכת הריח, אחר תפילת הדרך התחרט ולא יצא לדרך    ]ברכה או תפילה, להסמיך תפילת הדרך לברכה קצרה, להסמיךתפילת הדרך  

   עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' פח( האם הוי ברכה לבטלה, ערבות בתפילת הדרך[

 שלמים מציון, תשע"ו    ]להתפלל בתוך העיר, הולך לדבר מצוה[תפילת הדרך 
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 נר יששכר, תשע"ג     [כח, כ]  )ושמרני בדרך הזה(אמר תפילת הדרך ורוצה לחזור, האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה?  

הדרך   הטס  תפילת  מונית,  נהג  נהיגה,  כדי  תוך  בשבת,  הדרך  תפילת  חז"ל,  תקנו  שלא  ברכה  לירושלים,  אביב  מתל  בברכה  ]לומר 

במטוס מתי יאמר, ברכת הגומל לאחר טיסה, שיעור פרסה לפי אורך הדרך או קו אוירי, להסמיכה לברכה אחרת או לברך מיד, תפילת 

 פניני אי"ש, תשע"ח  לי, ובטיול מעגלי[הדרך לטיול רג

 לימי בין הזמנים, תשע"ח -מעינות בני יששכר  ]תפילת הדרך[הלכות והנהגות להולכי דרכים 

 דברי שי"ח, תשע"ו   זצ"ליבסקי  שו"ת בהלכות תפילת הדרך מהגר"ח קנ

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד    ילת הדרך וקפיצת הדרךתפ

   זרע ברך, תשפ"ב זרע ברך, תשע"ו   [כח, כ] )ושמרני בדרך הזה( ]מדוע אומר על עצמו שהוא 'חייב'[נוסח ברכת הגומל 

כח,  ]    )ושמרני בדרך הזה(  ]ברח מבית האסורים, יצא מבית האסורים בחו"ל וטס לארץ יברך פעמיים[  נושאים שונים בברכת הגומל  

 מעדני אשר, תשע"ד  [כ

   מעדני אשר, תשע"ז [כח, כ]  )ושמרני בדרך הזה(ברכת הגומל לנשים 

 שלמים מציון, תשע"ו ז, יא יב[  ] )אם על תודה יקריבנו( דיני ברכת הגומל, מה נחשב סכנה שניצל ממנה

 זרע ברך, תשע"ו  ברכת הגומל להולך מעיר לעיר 

לעיר מעיר  בנוסע  הדרך  ותפילת  'הגומל'  תנועה ]נוס  ברכת  פקקי  האם  הזמן,  חישוב  אופן  המחייב,  נסיעה  זמן  הברכה,  ח 

 עין יצחק, תשע"ח  מצטרפים?, האם קטן מברך 'הגומל'?[ 

 ט זנגר, תשפ"ג שיעורי הגרי"      אשכול יוסף, תשפ"ג   שלמים מציון, תשע"ז  ]בשכיחא היזקא[שלוחי מצוה אינם ניזוקין 

 זרע ברך, תשע"ז   ]מקום מרעה או מקום שומם[הגדרת "מדבר" לברכת הגומל 

ויצא, ים להודותארבעה צריכ]ברכת הגומל   ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים  יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה   ,

בין מנהג צרפת ואשכנז לבין   ביסודות 'ברכת הגומל'[ כשיגיעו ליישוב,  ההבדלים  מדבריות]במקום הולכי    דרכיםהרמב"ם כתב: הולכי  

בים, קצרות  בהפלגות  הגומל'  'ברכת  חיוב  ספרד,  בנסיעה    מנהג  או  גדולים  בנהרות  בהפלגה  לחוף,  סמוך  ודיג  טיול  לשם  ובהפלגות 

יערות,   למדינה דרך מדבריות או  לנוסעים ברכבם או ברכבת, ממדינה  לים,  , מעל הים או מעל בנסיעה במטוסיםבמנהרות שמתחת 

לילה   ללינת  'פנימיות' באותה מדינה, הולכי דרכים החונים  לעיר בזמנינו[ יבשה, בטיסות קצרות, בטיסות   וממשיכים, בנסיעה מעיר 

 עולמות, סז  עומקא דפרשא, תשע"ה]יח, י[   ברוך ה'( -)ויאמר יתרו 

 מעדני אשר, תשפ"ב מדוע יש נשים שאינן מברכות ברכת הגומל? 

הפלגה קצרה בין אנגליה לצרפת, שיט חופים, נסיעה מעיר לעיר, טיסה בין אנגליה לצרפת,    -]מעבר במנהרה תת ימית  ברכת הגומל  

 תורה והוראה, תשע"ח  במטוס, טיסות המשך עם חניית ביניים[

   שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  []הגומל לחייבים, לשנות ממטבע של חכמים, מדין חינוךברכת הגומל לקטן 

 וישמע משה, תשע"ד ]חייב מדין חינוך, ושונה מברכת הגומל[   ברכת 'שעשה לי נס במקום הזה' לקטן

    ג "ברך, תשע זרע  מילתא?  פרסומי שבקדושה, או דבר עשרה, מדין בפני הגומל ברכת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   ]תוך  יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר[ברכת הגומל, כשלא היה מודע להצלה 

 זרע ברך, תשע"ח  ]וברכת המזון בקטן שהגדיל תוך שיעור עיכול[ברכת הגומל בקטן שהגדיל תוך ג' ימים 

    ג "ברך, תשע זרע  מילתא?  פרסומי שבקדושה, או דבר עשרה, מדין בפני הגומל ברכת

 "ג הגר"א גניחובסקי, תשע   ]תוך  יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר[ברכת הגומל, כשלא היה מודע להצלה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/98_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_05_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_96_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_77.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_07_83.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_06_83_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_17_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/67.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf


 

 נועם אליעזר, תשע"ח ]קריעת ים סוף, נס רבים ונס יחיד[   ברכת הגומל כשעדיין עומד בצרה אחרת

 מעדני אשר, תשפ"ב ברכת הגומל אחת או שתיים לחוזר מבית סוהר במדינה אחרת 

 

 הוצאות לקיום מצוות  נושא בפרשה:

 

]מדוע כתוב 'עשר תעשרנו' ולא כתוב 'חומש', האם יש מצוות עשה שמותר להוציא עליהם    המבזבז ]במצוות[ אל יבזבז יותר מחומש 

לקיום   כסותו  הדין שמוכר אפילו  חנוכה  בנר  תורה,  לתלמוד  היומי  חצי משכרו  שילם  הזקן  הלל  כיצד  בת תלמיד חכם,  לישא  יותר, 

 י' תירוצים  ג )עמ' ט(, תשפ" דרישה וחקירה    מעדני אשר, תשע"ו ]כח, כב[  )וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך(  המצווה[ 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ממונו?  נשבע לעשות דבר מה, האם חייב להוציא חומש 

]כח,  )וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך(     ]פריעת חוב, פדיון הבן, צדקה[מתי אדם חייב להוציא יותר מחומש נכסיו לקיום מצוה?  

 שיעור ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ו כב[  

 מעדני אשר, תשפ"ב מי שחטא האם יש לו חיוב להוציא הוצאות יותר מחומש? 

)הייתי ביום    [, מכירת אבר מגופו להשתלה]השתתפות בניסוי רפואי היוצר חבלה בגוף האם מותר לאדם לצער עצמו לצורך פרנסה?  

 שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ז אכלני חורב וקרח בלילה( ]לא, מ[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  ]האם ניתן להוציא זאת מכספי מעשר[להוציא מעות כדי למנוע טורח 

מצוות   בקיום  ממון  הלקוח[ הוצאות  סוג  לפי  אתרוג  מחיר  העלאת  נפטר,  לע"נ  תפילה  ש"ץ,  שכר  בחינם,  לעשותה  יכול  אם    ]גם 

 מנחת אשר, תשע"ח    [כט, טו] )ועבדתני חינם( 

ל לתרום  כסף להאם  מנוח  נשמת  לתרום עילוי  להעדיף  או  קודש,  ספרי  או להדפסת  להיכלי התורה  קודש  ספרי  רכישת 

, צדקתו עומדת לעד, ספרי קודש או ספרי ]הכותב ספרים ומשאילם לאחרים   ה?להחזקת אברך בלימוד התורה למשך שנה תמימ

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  תורה[

 נוה ההיכל, תשע"ד     [כט, טו] )ועבדתני חינם( תשלום על יעוץ כשלא הותנה מראש 

 

 נישואי לאה ורחל ליעקב   נושא בפרשה:

 

אוסף גיליונות,    -  נחל אליהו  ]משמעות הבאר כמקור מים, כהמשכיות, משיכת מלך ליד מעיין[מציאת זיווגם של האבות ליד הבאר  

 תש"פ )עמ' כ( 

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   - נבנצאל שליט"א הגר"נ   אב רשע, בגוי[ב]חלק מכיבוד אב,  האם רחל חייבת בכבוד לאה אחותה הגדולה? 

 תשפ"ב     כו(

 משנת מהר"ל, תשפ"ב תכלית הנישואין אצל יעקב ואצל עשו שונה ביסודם 

 שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ה  - ברוך שאמר  זוג מנצח
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 שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ  - ברוך שאמרלתקן את הקנאה הראשונה  

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קכט( מדוע הסכים לבן לתת את רחל ליעקב לפני שעבד עבורה  

לאה?   על  נישואיו  למחרת  רחל  את  יעקב  נשא  לא  מדרבנן,  מדוע  שמחות  שתי  ודרבנן,  דאורייתא  בשמחה,  שמחה  מערבין  ]אין 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' מה( - מתורתם של בוניםשמחת שבעת ימי שבע הברכות דאורייתא או דרבנן[ 

 מדור לנשים מבית אז נדברו, תשפ"א   מצינו בדרכי אבותינו שלוש צורות של מערכות יחסים

 ף, תש"פ טבעת יוסחתן שאינו רוצה לקיים סעודת נישואין האם קרובי הכלה יכולים לכופו? 

נישואין ליעקב שהגיע ללא ממון, חסד, קבלת יעקב על זרעו מנהג זה, תושבות, חתונה במקום מגורי סמנהג  ]  עודת נישואיןס עודת 

ורה,  רוסין מקיתושבות, סעודת אירוסין, אירוסין ונישואין יחד, לחסוך בסעודה, סעודת אהחתן  או חמיו, חיוב החתן לעשות סעודה,  

על   נפק"מ לעניין מחילהסעודה בנישואין מחמת המצוה או מחמת שמחה החתן,  יון הבן,  דכסעודת ברית מילה ופודת מצווה,  עסגדרה,  

מקרא העדה,  ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[        [כבכט,  ]   (עש משתהויאסוף לבן את כל אנשי המקום וי) [  הסעודה אם היא בידי החתן

 (קטותשע"ז )עמ' 

 טבעת יוסף, תש"פ  [המזמן עניים לשמחתו הקב"ה מביא קרוביו מגן עדן לשמחה]מעלת וסגולת הזמנת עניים לסעודת נישואין  

האם יש להזמין אנשים שיודע  ]שתתף בשמחה?  קרוב או ידיד שלא הוזמן לשמחת הנישואין האם בכל זאת ראוי שיבוא לה

 טבעת יוסף, תש"פ ה[ מראש שלא יוכלו להגיע לשמח 

 טבעת יוסף, תש"פ ? האם יש צורך לעלות לקבר המת להזמינו לשמחת נישואין

 טבעת יוסף, תש"פ ]נישואין[  ו? חתן המסרב להביא תזמורת לחופה, האם קרובי הכלה יכולים לכופ

 טבעת יוסף, תש"פ   ]נישואין[ מצוה במה שמזמין קרובים ורחוקים לשמחותיויש 

 ( עמ' צהאספקלריא, תשע"ח )מצוות שמחת נישואין  

עינא דקלא   קולי    -טביעות  קולי,    דקלא,  עינא  טביעות]זיהוי  בנפשות,זיהוי  עם אשתו,  עדות סומא,    חיי סומא  בעיגון,  בממונות, 

)ויהי בבוקר והנה היא    [זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותיהכמנה במסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, הודאה מוקלטת,  

 עולמות, שנ    מחמדי התורה, תשע"ג   [ כט, כה] לאה(

   ]רמאותו של לבן, אסיפת משכון מבני העיר, והחתמה על סודיות, האם בנישואי רחל ליעקב גם נערכה סעודה[   נישואי לאה ויעקב

 פקודיך דרשתי, תש"פ 

]האם היו הקידושין בויתור המלוה של תקופת העבודה, יעקב השכיר עצמו ללבן י"ד שנה עבור בנותיו    -קידושין ומכר במלוה  

 לאור החכמה, תשפ"א )הלא נוכריות נחשבנו לו כי מכרנו( ]לא, טו[ י[ או במכר הקיים גם אם נתאכלו המעות, מכר באדם, מכר בנוכר

בארה      תשע"ב  ,עקיבא  גבורת     תשע"ד,  ליהודה   אשר    [כט, כו]    )לא יעשה כן במקומנו(  ]בבנות, בבנים[קדימה בנישואין ובשידוכין  

מסביב      דברי שי"ח, תשפ"ב    קב ונקי, תשפ"א      משנתה של תורה, תש"פ    פניני אי"ש, תשע"ח     מעדני אשר, תשע"ח     של תורה, תשע"ו 

 לשולחן, תשפ"ג 

אחותנו את היי לאלפי   -]זמן י"ב חודש לכלה, אין משיאין אשה אלא מדעתה, ברכת חתנים, ברכת הכלה  ז' מנהגים שלומדים מלבן  

   האיחוד בחידוד, תשפ"ברבבה, לא לשנות ממנהג המקום, טיפול בקרובים חודש ימים, המנהג להשיא בנות לפי גילן[  

שי תיקן רבנו גרשום מאור הגולה "חרם" בהסכמת קהילות  ]במאה השמינית לאלף החמי  חרם דרבינו גרשום  -נישואי שתי נשים  

כיום, מה תוקף החרם  ,  האם תוקף התקנה כדין תורה או מדרבנן,  תיקן שלא לגרש אשה בעל כרחהכן  ו  ,אשכנז שלא לשאת שתי נשים

לה מינה  ונפקא  המקום,  על  או  הגברא  על  חל  החרם  האם  בספרד  ולא  אשכנז,  בארצות  התקבלה  גרשום  רבנו  ממקום תקנת  ולך 

שנתקבלה התקנה למקום שלא נתקבלה ]תוקפו של חרם דרבנו גרשום בארץ ישראל בזמנינו, לאחר שנתקבצו בתוכה הקהילות מכל  

שניה בהסכמת האם רשאי לשאת אשה  ,  [מקום יבוםחרם דרבנו גרשום במקום מצוה ]כגון שהתה עשר שנים ולא ילדה או ב,  התפוצות[
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נישואי אשה שניה כשאשתו הראשונה נשתטית או  ,  מה עדיף להתיר  -לגרש אשתו הראשונה בעל כרחה    לישא אשה שניה, אוהראשונה,  

מאה הרבנים בג' מקומות, או די במקום אחד שנמצאים בו מאה רבנים  מכהנים,  צריכים להיות רבנים    , האם היתר מאה רבנים,  ברחה

הבעל צריך לקבץ את חתימות הרבנים, או שמותר לשלוח חתימה האם  ,  צירוף רבנים מארצות שלא פשטה בהם התקנה,  מג' ארצות

 תורה והוראה, תשע"ו     עולמות, רלב   [כט, כז])ונתנה לך גם את זאת(   בדואר[

]שמירת התורה קודם מתן תורה רק בארץ ישראל, גר שנתגייר כקטן שנולד, רחל ולאה היו אחיות רק  כיצד נשא יעקב שתי אחיות?  

    [כט, כז])ונתנה לך גם את זאת(    מן האב, נישואין אזרחיים, פילגש בבני נח, אישות דבני נח, אין איסור אחות אשה באישות דבני נח[

עוזר, תשע"ג רוזנבלום, תשע"ה    תשע"ז   הגר"א  ברוך  ח    הרב  )עמ'  גחלים תלהט, תשע"ט   (אספקלריא, תשע"ח  אספקלריא,        נפשו 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב    נחל אליהו, תשפ"א    תשפ"א )עמ' מב(פרשת דרכים בראשית,     תשע"ט )עמ'  מד(

]כך עונים את המעוקות, יעקב נשא רחל בהיתר מדין גר שנתגייר כקטן שנולד, שמירת    דין ודברים בין יעקב לרחל אודות עקרותה

 האיחוד בחידוד, תשע"ז  )ואם אין מתה אנוכי( ]ל, א[ם שעשה בגויותו[ התורה קודם מתן תורה רק בא"י, האם גוי נענש על דברי

]כשיש בידו לפרנסה, תוכנית יעקב לפני פגישתו עם אליפז ואחריה, מדוע נטמן יעקב י"ד שנים לישא אשה וללמוד תורה מה קודם?  

  האיחוד בחידוד, תשע"טקא בישיבת שם ועבר קודם נישואיו[ דוו

גזלן   עובדתית מול אמת משפטית,  ]עד קידושין  גזלן, המסדר לא קיבל את  אמת  אדם שהודיע למסדר קידושין שאחד העדים הוא 

כשכובד המדווח בברכה תחת החופה, אמר לו המסדר שלא יברך כי לשיטתו אין קידושין, וברכתו לבטלה, האם יוכל לענות דבריו, אך  

אמן על שאר הברכות, עד שיודע שהוא פסול ובית דין אינם יודעים, הבדל בין "נוגע" ל"רשע", היודע בחברו שהוא כזלן, הרהר תשובה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  בלבו[

]משעת כניסה לחופה נחשבת האישה לנשואה ובעלה מפר נדריה נטמא לה ויורש אותה, דעות הפוסקים בזיהוי החופה ומהותה,   חופה

לתו, אכילה בו, חדר יחוד עם שני פתחים, יחוד אלמנה הכנסה לביתו, עדים לייחוד, עדים לחופה עדים להינומה, מנהג "חדר יחוד", נעי

  עולמות, שסב   ובעולה, בנישואין בערב שבת וערב יום טוב[ 

 (קלזירחון האוצר )לה(, תשפ )עמ'   ברכת חתנים שלא בבית החתן

]"ברכת חתנים" דהיינו "שבע הברכות" נאמרת בעשרה, לפרסום השבח וההודאה להשי"ת, או נובע מהיות ברכת חתנים  שבע ברכות  

ודה וברכת המזון, האם מסדרים את ה"שבע ברכות" על הכוס של ברכת המזון, או  "דבר שבקדושה", האם "שבע ברכות" טעונות סע

]היה בחתונה אך לא אכל   ואחרת ל"שבע ברכות", האם ה"שבע ברכות" הם חלק מברכת המזון, או לא  שצריך כוס אחת לברהמ"ז 

יחיד המשתתף בסעודה. ונפקא מינה, האם  בסעודה, האם רשאי לברך שבע ברכות[, האם חיוב "שבע ברכות" הוא על הציבור, או על כל  

בתחילת  עשרה  היו  ברכות[,  השבע  לפני  האולם  את  לעזוב  שנצרך  מי  למעשה  ינהג  ]כיצד  ברכות"  ה"שבע  אמירת  קודם  לעזוב  מותר 

ה"שבע ברכות" ויצאו חלקם, האם מותר לסיים את שאר הברכות. ומה הדין אם היו עשרה בתחילת ברכת המזון, וחלק מהם יצאו,  

]ומה הדין אם החתן או הכלה לא אכלו פת[, "שבע   -סעודת "שבע ברכות" שאין בה עשרה שאכלו פת   האם מברכים "שבע ברכות" 

ברכות" שהתחיל ביום השביעי והסתיים לאחר חשיכה, האם מברכים "שבע ברכות". ומה הדין כאשר הסעודה התחילה בשבת ונמשכה 

ברכ ב"שבע  והכלה  החתן  נוכחות  מוצ"ש,  אחרים עד  בחדרים  נמצאים  סיומה,  לפני  מהם  אחד  עזב  או  הסעודה  באמצע  ]הגיעו  ות" 

 עולמות, רל  מהמסובים, האם הכלה חייבת להיות נוכחת בשעת אמירת שבע הברכות[ 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג , שבת[ ]פנים חדשות, גדר 'חתן' ברכות שבע

בגלל מעשי   על ידינו לא  הוא מתקנות משה רבנו, קיום מנהגים  מתרי"ג מצוות הרי  אינוכתב בתורה וכל מה שנ]שבעת ימי המשתה  

'מלא' שבוע זאת, כמו 'ובמלאת ימי  דין שבעת ימי המשתה 'מקצת היום ככולו',  האם אומרים לגבי  ,  תקנת משה רבנו  בגלל  לאהאבות א

]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[       [כז,  ט]כ   (זאת  מלא שבוע)[  בתעניות, בהלכות תשעה באבאבילות ןנזרו', דאין מקצת היום ככולו, ב

 ( קמבמקרא העדה, תשע"ז )עמ' 

]האם שבע הברכות הן חלק מברכת המזון, סדר ההלכה ברמב"ם, חיוב שתי  ות?  האם מותר להפסיק בין ברכת המזון לשבע הברכ

צבא הלוי,  כוסות נפרדות, מקום אמירת ברכת בורא פרי הגפן, אין מסיחין בכוס של ברכה, במוצאי שבת שמפסיקים בתפילת ערבית[   

 תשפ"ב 
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 י, תשפ"ב צבא הלו]קידוש והבדלה[ מדוע בשבע הברכות בחופה מברכין מעומד, ואחר ברכת המזון מברכין במיושב? 

 צבא הלוי, תשפ"ב   ]צניעות[ברכת 'שהשמחה במעונו' 

 צבא הלוי, תשפ"ב ברכו ברכת המזון בעשרה ויצאו מקצתן האם יכולים לברך את שבע הברכות? 

חיוב שבע ברכות בסוף הסעודה? עם    על מי מוטל  ביתו, כשהחתן סועד  בני  עם  על הסועדים, כשהחתן סועד  והכלה,  ]על החתן 

 נועם אליעזר, תש"פ אורחיו, בבית החתן, במקום אחר, ברכת אשר ברא[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  יז(    שבע ברכות של יעקב אבינוהלכות "מערבין" מ

 מלאכת מחשבת, תשפ"א שבע ברכות ופנים חדשות 

 מעדני אשר, תשפ"ב על מה סמכו העולם לברך שבע ברכות אף בלא פנים חדשות שמרבים בסעודה עבורם? 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  כה(    שבע ברכות בסעודה שלישית המתקיימת בביהכנ"ס ובביהח"ס

  -  וצר האדם. ילשמולתת כבוד    הודיה על בריאת עולם בו ניתן-]שהכל ברא לכבודו  באור של הודיה לשבע ברכות     -הקול החמישי  

 -  שוש תשיש ותגל העקרה.  יצירת נשמה נפלאה הדומה לצלם אלוקים  הודיה על  -  אשר יצר את האדם בצלמו.  הודיה על מתנת החיים

להגיע לשמחה מושלמת. אשר ברא ששון ושמחה,    ברכה לזוג שיזכו  -  מח תשמח רעים האהובים. שהודיה על השמחה שלעתיד לבוא

יצירת דבר המשמח את    הודיה על  -  תעלומת הקול החמישי  בורא פרי הגפן  .  ל עשרה סוגי שמחה שיש בחתן וכלה  הודיה ע   -  חתן וכלה

 לעולם אודך, תשע"ח ) עמ'(   - ארגון קול תודה הגוף[ 

" ]האם אומדנאהאם "אזלינן בתר  דברים שבלב אינם דברים,  , אפילו שניהם מודים,  ללא שני עדים ]קידושין    פיקטיבייםנישואין  

וב" נסיבותיהם[,  הערכת  ע"י  לקבוע את מציאות המעשים  דמוכחניתן  בכוונה מסויימת[  אומדנא  ניכר שנעשו  עצמם  ]דברים שמצד   "

", בירושלמי  "רבי טרפון  אין הולכים אחר אומדנות והוכחותפסק הרמ"א כי "קידושין  לכולי עלמא אזלינן בתר אומדנא". ברם בענייני  

]שהיה כהן[ אביהן של כל ישראל, קידש שלוש מאות נשים בשנות רעבון, על מנת להאכילן בתרומה", אשה שנשאת בחופה וקידושין 

נישואין[   ]ולא לשם  גט,  בשביל רישיון כניסה למדינה  הפ  צריכה  נישאה לאדם אחר,ואם לאחר ה"נישואין  האם מותרת    יקטיביים" 

אלמנה שנשאה לזקן כדי שלא לאבד אישור מגורים ונעשו חופה וקידושין ע"פ רב הממשלה, רק כלפי חוץ האם חייבת  לבעלה השני,  

ממנו   צריכה  האם  אח,  לבעלה  ויש  מסע  תעודת  לצורך  שהתקדש  שטוענת  עגונה  הזקן,  במות  'קול  חליצהלהתאבל  משום  נתגרשה   ,

  , אשה שנתגרשה מבעלה שהיתה נשואה לו פיקטיבית, האם מותרת לכהן[ אך נפסלה לכהונהידושין' ומסדרין גט לחומרא בעלמא,  ק

 עולמות, רסא 

המקור שצריך   מה  .בעת נישואיהם לבנו  או לבתו  לתת האבהאם וכמה חייב  ,  חיוב ההורים להשיא את בניהם ובנותיהם]סידור מלא   

האם חייב לתת לבתו  ,לא התחייב מראשש אבזן,  לקיים התחייבות   כופים לסך מסויים עבור נישואי בתו, והאם להתחייב מראש האב

עישור "[ הנדוניה לבת נתינתבענין   מנהג העולם  .לתת סכום זה לכפותו  חייב לתת לשם כך, והאם ניתן כמה ממון בעת נישואיה, ואם כן

וצ"ע  ".  ימכור אדם כל מה שיש לו וישיא בתו לתלמיד חכם לעולם"  :מעלת המשיא בתו לתלמיד חכם ואמרו. [נכסים" או גם פחות

ולחזר ]  לחובות האם צריך להיכנס   .בפשר הדברים, האמנם זו חובה, ומהיכי תיתי להוציא לצורך מצוה זו יותר משליש או חומש ממונו

פתחיםע לבתו  ]ל  חכם  תלמיד  להשיג  את  כדי  להשיא  האב  של  עליו,  בנו  חיובו  מוטל  האם  הוזכר  לא  ממוני אך  בנו,   חיוב  בנישואי 

  -רק עבור אחד יש לאב סך ממון   • על חשבון הבן  והאם רשאי האב לתת לבת  ,על בן או על בת   - בנישואין יותר על מי יוציא האב   וצ"ע

תשלום   .לבת שאינה שומעת בקול הוריה נדוניה חיוב    . בוגרים המתפרנסים בעצמם יש חובה להשיא בן או בתהאם     .יתן לבן או לבת

  [להקל על הוריהם  בני הזוג חובת • להשיא את בתה או בנה האם בתכספים, חו בכספי מעשר   התחייבויות הוצאות נישואי הצאצאים

 עולמות, תז 
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 מסירת הסימנים מרחל ללאה קודם נישואיה   נושא בפרשה:

 

ויעקב טעות, נמצאה איילונית, טבעת קידושין שנמצאה מזוייפת, טבעת הקטנה  קידושין בעל כרחו   באונס, קידושי לאה  ]קידושין 

 עומקא דפרשה, תשע"ח  [מכפי מידתה

טעות?   קידושי  מדין  בטלים,  לאה  קידושי  לחופה, האם  הכנסה  בקידושי  טעות  ביאה,  בקידושי  טעות  כסף,  בקידושי  ]טעות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו     [כט, כה] בבוקר והנה היא לאה(   )ויהי קידושין בתנאי, כיון לקידושי כסף האם קונה בקידושי חופה[

נו, מנהג המדינה, האם קידושי יעקב ללאה בטעות, קידושי ביאה, ביאת זנות, לא יעשה כן במקומיו  האם ה]  קידושי ונישואי טעות

זנות,    מועיל מנהג המדינה ', כל דליתא בשליחות ליתא בתנאי,  מקח טעות המבטל קניין וקידושין הוא מהלכות 'תנאילהציל מביאת 

ל ויש מחילהיכא בשליחות, אין מקח טעות,  וחופה  נח  כשהיה מקח טעות  גוי, בבן  ולוקח  ישראל  ל , האם בכצריך קנין חדש, במוכר 

אין מקח טעות לרמה של אישות בבני נח, נישואין  ט, אישות של בני נח,  קידושי ישראל יש גם 'אישות של בן נח', מיאון, יציאה בלא ג

נח   בני  אישות  לה  יש  קטנה  הנושא  רות,  ביבום  למחלון  שם  הקמת  וכליון,  מחלון  זה,  מגדר  ישראל  של  בנכרית  אישות  אזרחיים, 

כשתגדיל יש לה אישות ישראל, הרי דעצם הנישואין לא נתחדשו בישראל והיו קיימים גם בבני נח ועד היום,  ולכשתבעל    –מדאורייתא  

ובגט בתום הנישואין, ביאור תירוץ בעלי התוספות לפני הנישואין  לו מי המתקדשת  ,  בישראל הצורך בקניין  ולא ברור  כיום  המקדש 

 (קיזמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[      [ה, כט ]כ  (הי בבוקר והנה היא לאה)וי [מחמת קושי זיהוי או הטעיה

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג בני תמורה  

 משנת מהר"ל, תשפ"ב  ]מחילת חטא עבודה זרה לבניה[הקב"ה שילם מידה כנגד מידה לרחל על מסירת הסימנים 

 משנת מהר"ל, תשפ"א טענת רחל בפני הקב"ה למחול על ע"ז של עם ישראל מכוח הכנסת צרתה לביתה 

 אריה שאג, תשפ"ב 'חב לאחריני'?  -ע אין במסירת הסימנים מרחל ללאה מדו

יעקב?   של  על חשבונו  לאה  בושתה של  למנוע  רחל  התעכבות מדוע חששה  יעקב,  של  חובתו  גם  היא  לאה  של  בושתה  ]מניעת 

   פרי עמלנו, תשפ"ב ירוסין בסיוע לניצולי שואה, האורחים גם חייבים באותה מצוה[החזו"א למסיבת א

    [כט, כה])ויהי בבוקר והנה היא לאה(   ]סימנים דאורייתא, אמת משפטית ואמת עובדתית[    בלילה היתה רחל רק בבוקר היתה לאה

 משנת מהר"ל, תשפ"א 

-הגר"נ נבנצאל שליט"א  חושת וסברה היתה שהיא מזהב[נ]גודל הטעות, קידש אשה בטבעת מקידושי טעות    -קידושי לאה ורחל  

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"ב     אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כה(

ובאיסורין   שבערוה  בדבר  המעשה  אומדנא  לבירור  אומדנא  א[  אומדנא:  סוגי  קידש,  כלה  איזה  את  לא    -]ספק  נסיבתית,  ראיה 

אומדן דעת האדם, מועילה בין בדיני ממונות ובדין בדבר    -מועילה בנפשות, ומחלוקת אם מועילה בממונות. ב[ אומדנא בדעת בני אדם  

ע"פ אומדנא   דיין הדן  ג[  גוי העובד בבית הפעלת שיקול דעת של הדיין.    -שבערווה.  נאמנות  והיתר. בשאלת כשרות  אומדנא באיסור 

 מנחת אשר, תשפ"ב בהיתר עגונות[ ישראל במסל"ת בצירוף אומדנא שיודע הלכות. 

, מחלה בעבר שחלפה, מחלה כיום המיוצבת ע"י  מומים שאינן חסרון בעצםהאם יש חובה בעת השידוכים לגלות  ]   שידוך  -מקח טעות  

בשידוך[   ומום  ברכב  במום  והשונה  השווה  מצוה,  במקום  אונאה  לעולם,  יתגלה  שלא  מום  היטב,  ותוקן  תאונה  שעבר  רכב  תרופות, 

 ישיבת ברכת יצחק, תשפ"א   - ליל שישישיעורי  

 מלאכת מחשבת, תשפ"ב  ]האם דעת קידושין מעכבת[האם היה מקח טעות בקידושי יעקב ללאה? 

הרגיל בקניית אתרוג מזן חזו"א, טעה והחליף בקניית סוכות, ארבעת המינים,  ]אתרוג 'תימני' או אתרוג 'זן חזו"א'    -מקח טעות  

ארבעת המינים ונטל אתרוג 'תימני', האם המקח בטל כדין 'מקח טעות' ולא יצא ידי חובה, או בדיעבד המקח חל, האם מדובר בשני  

שניהם מין אחד, ויש רק לקונה זכות לביטול המקח, ומשלא ביקש מחל, אומדנא דמוכח שגם  מינים נפרדים ואז המקח הוא 'טעות', או  
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אם מדובר בשני מינים, אם יתברר שהמקח לא חל נמצא שלא קיים המצוה, ובאופן זה ניחא ליה, טבעת קידושין שהתברר כעבור כמה  

לבעל שקנה את הטב נחושת, לכאורה מקח טעות מצד המוכר  נאמר שיש כאן אומדנא דמוכח שהבעל לא שנים שהיא טבעת  עת, או 

מעוניין בהפקעת קידושיו, ודעתו לקיים את המקח גם בחפץ שונה לגמרי, האם חלו קידושי יעקב ללאה הרי לא כיון לשאתה, או שחשש 

  [ ביאת זנות  -אה  ברמאות לבן וכיון לקדש את מי שתובא לחופה, או, שיש אומדנא דמוכח שיעקב אינו רוצה בביטול הקדושין ובתוצ

 תשפ"ג     מים זכים, תשפ"ב 

 

 אין מערבין שמחה בשמחה   נושא בפרשה:

 

אין עושין מצוות לתוס' הטעם שאין מערבין שמחה בשמחה,  קטנה שמת אביה ]שנישואיה מדרבנן[ האם מותר לשאתה במועד?  

ו עליו כמש.  אינו שמח כראוי בכל אחת מהןהטעם שנמוק"י  לחבילות חבילות,  לנמוק"י  נראה  שמחה של עם  גם שמחה של רשות  א. 

במועד ושמחת פדיון הבן במועד.   שמחת נישואיןרבנן.  מצוה אחת של תורה ואחת מדבתורה  מצוה של  רק שמחת    תוס'למצוה אסור, ו

. לישא אשה בערב יום טוב,  בפורים יהא מותר לישא אשהד.  מועבמותר  שנישואיה מדרבנן  קטנה שמת אביה  יון הבן מדרבנן.  סעודת פד

 עשר עטרות, תש"פ ח[ ע"י שלייון הבן פדט, שמחה בליל יום טוב היא דרבנן. אין לעשות סעודה בליל יו"ו

ממגד      מעדני אשר, תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"ה    [כט, כז]  )מלא שבוע זאת(אין מערבין שמחה בשמחה  

 גרש ירחים, תשפ"ג 

 עומקא דפרשה, תשע"ז ]נישואין בחג[אין מערבין שמחה בשמחה 

 מעדני אשר, תשע"ח   [כט, כז]   )מלא שבוע זאת( האם בר מצוה רשאי לסיים מסכת בליל בר המצוה?

 מעדני אשר, תשע"ח   [כט, כז]   )מלא שבוע זאת( סיום מסכת ביום טוב

    (גאספקלריא, תש"פ )עמ' קל הדין לבבלי ולירושלמי[]מקור אין מערבין שמחה בשמחה 

ו ואין מערבין שמחה בשמחה הן אותו  ]  אין מערבין שמחה בשמחה שבעת ימי המשתה  עושין מצוות חבילות חבילות  אין  האם 

]הרב      [כז,  ט]כ    (זאת  מלא שבוע)[  חנוכת הבית ע"י שלמה במלך לא נעשתה בחג עצמואין נשים במועד,  אין נוש מושג או גדרים שונים,  

 (קלזמקרא העדה, תשע"ז )עמ' אליהו גרינצייג שליט"א[  

 

 [ שלום זכר' ו'זבד הבת''']נושא בפרשה: קריאת שם לבן ולבת 

 

 קריאת שם לבן ולבת 

 

 בעמק הפרשה, תשפ"ג  ]הרב משה בצרי שליט"א[שמות השבטים 

מועד נתינת השם, שמות מן המקורות ושמות אחרים, תרגום שמות,  ]משמעות נתינת שם ע"י ההורים, הצורך בשם,  קריאת שמות  

 תורה והוראה, תשע"ו   שמות שאינם מקובלים[

אשרוני בנות, תשפ"א )עמ'    כי  ]רוח הקודש בקריאת השם, עליה לתורה, סעודה בקריאת השם, מתי לקרוא את השם[  קריאת שמות

 (לט
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שיעורי הרב יו"ט  רת תשלום[  ]אביו או רבו, מצוות כיבוד אב, קריאת שם תמוקריאת שם בנו על שם אבותיו או על שם הפרשה?  

 זנגר שליט"א, תשע"ח 

 נוה ההיכל, תשע"ג   ]שם רשעים ירקב, הלכה או קללה[ נתינת שם של רשע

עומקא דפרשה,  ]שכנא ושבנא, הקורא לחברו "רשע", עונש לזה, עז פנים נקרא רשע, שם רשעים ירקב[   שם של רשע וקריאת "רשע"  

 תשע"ז 

  -  פניני חשוקי חמד  ]שם רשעים ירקב, להוסיף שם, להתפלל בהזכרת שם אמו[האם מותר להתפלל לרפואת תינוק בשם 'עשו'?  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז( 

]'שמא גרים', לעולם יבדוק אדם בשמות,  קריאה בשמות של רשעים, ושימוש בשמות של נכרים, ומה הדין כאשר  קריאת שם לנולד  

וחמותה   והחותן או הכלה  יהיו שמות החתן  יהודה החסיד שלא  לועזי, טעמים לצוואת רבי  על שם אמו שנקראה בשם  רוצה לקרוא 

שורשי אחד ]צבי וצביה[, כיצד נוהגים בקריאת שמות על שם מי שנפטר צעיר, האם ראוי  שווים, האם מותר לקרוא לאח ואחות בשם  

מה עדיף,   -לתת לילד שני שמות על שם שני בני אדם, נתינת ֵשם לזכר נפטר טובה לנפטר או לילד, ֵשם מפרשת השבוע או ֵשם של סבא  

עומקא דפרשא,  ]כט, לא[      ת ֵשם, שינוי שמו של חולה מסוכן[ופרטים בסגולת השמות על שם מאורעות וחגים, נתינת ממון עבור קריא

   ד"דברי שיח, תשע   עולמות, לח   תשע"ב

נתינת השם, טעה בנתינת השם, מנהג אשכנז וספרד בשמות החיים, שם של רשע, שם חול בחו"ל, שם  קריאת שם לנולד   ]חשיבות 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' נא( שאינו מקובל, שם קודש, שמות חדשים, זמן קריאת שם לבן לבת, הכרזה בקול רם[ 

 ( בעיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מ[  ]זרח וצוהר וגדרי "שינוי השם" בגזל ,קריאת שם אדם לפי התוכן או לפי התיבה

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז מעלת נתינת שם לנולד ע"י צדיק  

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

 אוצר הפוסקים, תשע"ו הבדל בשם האשה בין ההברה החסידית לליטאית  

 אוצר הפוסקים, תשע"ה כתיבת שמות פרטיים שמות משפחה ושמות מקומות בארה"ב  

    מעינות מהרצ"א, תשע"ד יב, ה[] )ואם נקבה תלד(קריאת התורה הראשונה קריאת שם לבת ב

 עשר עטרות, תש"פ  קריאת שם לבן במעמד ברית המילה

 

 שהחיינו בלידת בן או בת

 

 תשע"ז   מות,רומ   ]יט, ג[ לבית ישראל(  גיד)כה תאמר לבית יעקב ות  ]על הידיעה, על הראיה[ ברכת שהחיינו על לידת בת

 מלאכת מחשבת, תשע"ט]לאב ולאם, שלום בעולם, צירופו למנין בעתיד[  השמחה בלידת זכר

 מעדני אשר, תשע"ו ?  ומדוע על בת לא ברכו אף פעם? בזמננו לא נוהגים לברך ברכה כשנולד בןמדוע 

 

 קידוש להולדת בן או בת

 

 ( מדאשרוני בנות, תשפ"א )עמ'  כי   אזמרה לשמך, תשע"ט ]שלום זכר, סעודת מצוה[קידושא רבא להולדת בת 
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  , ונולדו לו בן ובת, רוצה לצאת ידי מנהגו לעשות ׳קידוש׳ בתוספת הודיה בסעודת הברית בלידת בתלעשות ׳קידוש׳  הנוהג  

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  , קידוש לבת יחד עם סעודת שבת[]המקור לסעודת ברית ולסעודת הודיה להולדת בת, ההבדל ביניהם

 

 'שלום זכר' 'ואך נאכט' 'זבד הבת'

  

     עומקא דפרשה, תשע"ד   אספקלריא, תשע"ט )עמ' כג(קידוש להולדת הבת   -זבד הבת 

 ( סהאשרוני בנות, תשפ"א )עמ'  כיהשם וסדר זבד הבת יאור ב –זבד הבת 

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

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

הטוב  ]קידושא רבה, הבת כבית, ברכת שהחיינו, לצאת ידי חובה בברכת חברו שהחיינו על כלי חדש, תפילה ללידת בת, ברכת  לידת בת  

 עומקא דפרשה, תשע"ט והמטיב, הנס בלידת דינה, ברכה לאב שנולדה לו בת[ 

 האוצר )כא(, תשע"ט )עמ' קי(ירחון מנהג 'שלום זכר'  

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה מנהג סעודת 'שלום זכר'  

 מעדני אשר, תשע"ה   ]ניחום אבלים בשבת['שלום זכר' ניחומים לתינוק ששכח תורתו 

 במשנת הפרשה, תשע"ד "וואך נאכט" ליל הברית, לימוד וסעודה   

תהילים בלילה, לימוד מקרא בלילה למי ואך נאכט, יעקב אבינו אמר פרקי  ליל ברית מילה,  ]לימוד תנ"ך בלילה ב"ברית יצחק"  

שאינו יודע משנה, מי שהתחיל קודם חשיכה, מקרא בציבור, ליל הושענא רבא, ליל שישי ושבת, מוצאי שבת, ליל ראש חודש, ליל יום  

כיפור, ליל חול המועד, ליל פורים, מקרא עם תרגום או פירוש, אחר חצות הלילה, פסוק יום  יום טוב, ליל  ים הקשורים טוב, מוצאי 

אמירה[ דרך  או  ותחנונים  תפילה  דרך  מקרא  ללמוד  שבת,  מוצאי  או  לדרך  ליוצא  לך  ויתן  יא[  ללילה,  ]כח,  שם(  וילן  במקום     )ויפגע 

 ( כדאספקלריא, תש"פ )עמ' 

 דברי שי"ח, תשע"ט לזרע של קיימא    זצ"ליבסקי הדרכות ועצות הגר"ח קנ

 

 מוסר העבודה נושא בפרשה:  

 

ולא לבורח   יעקב ללבן אודות "הענקה" לעבד המסיים עבודתו  בין  נתינת המענק[הויכוח  על אחר  )ואשלחך    ]הברכה למעסיק 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב   בשמחה ובשירים( ]לא, כו[ 

]כח רצונו של אדם בלימוד התורה נמדד לפי הכמות  תורה ביעילות מחוץ לשעות העובדה  לימוד    -השקעת זמן העובד בעבודתו  

 ה המחכימה, תשפ"א הפרששמשקיע בה כשיש לו עת ללמוד, וכמה הוא טרוד בה, גם בשעה שהוא עסוק לפרנסתו, גדר תורתו אומנותו[  

דין  שקר כדי להחזיר לעצמו כסף שנלקח ממנו שלא כדין   עע]עשיית  נוטל, לא  קצמית, קבלת אחריות, עם  ש תתפתל, שלי אני 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"ב  יעשה כן במקומנו[
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בי]  דין שמירה לנוכרי גם בארבעת השומרים  זמנו של הבעליםשראל דווקא או  , ברכה רביעית בברכת המזוןמפטור    –  גוי, שמירת 

ל,  ]    (אשובה אראה צאנך אשמור)[  גם כשאין דין תשלומין, פשיעה בשמירה ודין מזיק  מיעקב אבינו, חיוב שמירה-יכות וטיב השמירהוא

 (קנאמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[      [לא

אשובה  )[  דין פטור , או אין בעליו עמו הוא תנאי בחיוב, פשיעה בבעלים, מזיק בכוונה בבעלים]  בבעליםשמירה    –עמו  פטור בעליו  

 ( קנחמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[     [ל, לא]   (אראה צאנך אשמור

ואל האם שמין לו את הנבילה, לשואל, כשמתנה שומר חינם להיות כשהשומר, שמין  תשלוםחלק מהחזר הטריפה כ] תשלומי שומרים

 (קעאמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    [לא, לט]   (טריפה לא הבאתי אליך)[ שואל שיש לו קנין בחפץ 

     [ ל, לז]   (ויקח לו יעקב מקל לח ולבנה)[  , הרחק מן הכיעור בענין גזלים, דברים שבלב, תנאי מפורשהסכמים וחוז]  שכרו של יעקב מלבן

 (סהקמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  

]בעל מקרר הסכים להכניס את הבשר של שכנו למקרר לימי הפסח, המקרר התקלקל והמפקיד שכח   אחריות שומרשאלות בדיני  

להוציא את הבשר, כרטיס טלכרט שנסדק ואבד, פרץ דלת לפני בהמת חברו ואדם אחר הזיק לה כדי להציל עצמו, מציל עצמו בממון 

מירה על כתבי קודש או החזרת פקדון, שומר חינם המקבל תשלום מצד חברו, שכור נכס שטוען שהניח את התשלום בתיבת הדואר, ש 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"בשלישי, משאיל ספר ונאנס[ 

רץ, עלות המפתח שאבד היא שולית, מזיק בגרמא, שורף שטר  ]המשכיר טוען להחלפת המנעול, ולהזמין פושוכר דירה שאיבד מפתח  

 בינת המשפט, תשפ"ג  אם נחשב שומר, שאל רכב ואיבד את המפתח[דירה החוב של חברו, האם שומר חייב בגרמא, שוכר 

ירה אצל שכנו תמורת תשלום, אשת השכן לא  ]נסע לחו"ל עם אשתו והשאיר תכשיטיה בשמ  שומר שכר שפשע בשמירת תכשיטים

נעלה את הדלת וארעו כמה פריצות אך התכשיטים לא נגנבו, המפקיד מסרב לשלם את דמי השמירה וטוען שהשומר פשע בשמירה ולכן 

ברורה  משנה  דעת  משפט,  בחושן  האחרונים  מחלוקת  הגניבה,  אחריות  קבלת  עבור  או  השמירה  עבור  התשלום  לו,  לשלם  חייב   לא 

   שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב  בהלכות שבת שהשכר הוא על השמירה, ועל שבת הוא מקבל בהבלעה, דעת חזון אי"ש[

רשאית לקבוע תור לרופא המקבל לקוחות בשבת, ]מוקדנית בקופת חולים, האם  ?  האם מותר למוקדנית לקבוע תור לרופא בשבת

חייבת  עבירה, האם  לעוברי  'מסייע'  עיוור,  ב'לפני  עוברת  נפש, האם המזכירה  פיקוח  חולים, במקרים שאין בהם  בבית  או במחלקה 

ות שמרבית  להתפטר ממשרתה, דיני עבודה, אם מזכירה אחרת במקומה כן תקבע תורים אלו, לפני עיוור במומר, לפני עיוור במקומ

 וישמע משה, תשפ"ב )המשך(    וישמע משה, תשפ"ב   הצוות המטפל בשבת אינו יהודי[

]עבודת יעקב כעובד סביר או מעבר לכך, מדוע מגדיר הרמב"ם את יעקב  ועלים הנלמדים מיעקב אבינו  הערות בעניני שכירות פ

בו  כוחו' שמחוייב  'כל  עבודה  גדול בעולם הזה, מה שיעור  לעבודה, מדוע קיבל על כך שכר כה  על רמת מסירותו  אבינו כצדיק דוקא 

לא תלין, שכר מובטח בעולם   -תחנם', האם אברכי כולל מוגדרים כפועל    העובד, האם בעבודה יותר מן המקובל אצל גוי יש איסור 'לא 

 משיב כהלכה, תשפ"ב   "מ בישיבה האם נחשב כפועל. האם מותר לשומר לישון[רהזה כיעקב, חיוב ללמוד בכל כוחו. 

קי זצ"ל,  הגר"א גניחובס    [האם שחיטה היא מצוה או רק מכשיר מצוה  ,בגלל פרוטה דרב יוסף  ]האם שוחט נחשב שומר שכרשומר שכר  

 תשפ"ג 

 קי זצ"ל, תשפ"ג הגר"א גניחובס מירתו?אם מפסיד את שכר ש שומר שכר שנגנב ממנו פיקדון ה

 קי זצ"ל, תשפ"ג הגר"א גניחובס שומר שכר שחייב לשלם אך מחמת התשלומים הרויח ממון לחבירו, האם מקזזים רווח זה?

בלאו הכי הוצאות,  ]רכת מסלול הנסיעה, ובשל תאונה בדרך הוסטו כל הנוסעים למסלול הארוך  הבטיח תשלום עודף על הא 

הגר"א    [  האסורים, בעל בית שחזר בו ואחר כך גם העובד חזר בו  גבוה על מעברות בבורח מביתהיה נוסע, פסיקה על פסיקה, תשלום  

 קי זצ"ל, תשפ"ג גניחובס

או    זהה, ובחצי היום סיימו את מלאכתם, רשאי לתת להם לעבוד במלאכה אחרת  מסויימת]שכר פועל לעבודה  הרעת תנאי עבודה  

" על מחצית היום, אלא אם כן  שכר בטלה. ואם אין לו מלאכה לתת להם, משלם להם " יותר קשהממנה, אך לא במלאכה אחרת    קלה
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" ולא סתםשכר עובד " ודנו הראשונים והפוסקים:. " על כל היוםשכר מושלםלשלם להם ", שאז חייב פועלים שהבטלה קשה להםהיו 

שכר פועל לעבודה  ה, יותר קשקבע עמו את סוג העבודה, ובתחילת העבודה נתן לו עבודה קלה, האם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה 

אדם או אצל    במקום אחר  אך  מסוג זהשלים עבודה  האם רשאי לומר לו לה  -  סיים את העבודה, ובתוך תקופת השכירות  מסויימת

יאמר או    ישב ללמודהאם רשאי לומר לפועל שבזמן הנותר  ,  לתוספת שכר  בתמורה   יותר   קשההאם רשאי להטיל עליו עבודה  ,  אחר

המשיך  המעביד לכופו להאם רשאי    ,עבור הזמן שעבד  אלאאינו דורש מהמעביד שכר  והעובד    בחצי היום,  נסתיימה העבודה  ,  תהילים

]ומה הדין קלה יותר  , האם רשאי לתת לו עבודה אחרת  לא נסתיימה העבודהשכר פועל לעבודה מסויימת ו,  קלה יותר   רתחעבודה אב

האם מותר למנהל לחייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה    :מלמדים ומורים  ,  [אינו מסוגל לבצע עבודה זו אם נתברר שהפועל  

העברת , אב ששכר מורה פרטי לבנו, וחלה הבן, האם יכול להטיל על המורה ללמד תלמיד אחר במקום בנו, קשה ללמד בה אחרת שיותר

"מקצועית" למורה  "מחנכת"  של  מתפקיד  במוסד:  ,  מורה  תחזוקה  מביתו.פועל  מכשירים  לתקן  לו  לתת  הבית  לבעל  מותר    האם 

נוסף, האם  ,  ייבה לצאת גם מחוץ לביתנשכרה לעבודות במשק בית, האם מותר לח  העסקת נשים: זכאית  התפטרה לאחר לידת ילד 

 עולמות, רפה   [ א, יד] בהלכות שכירות פועלים[ "מנהג המדינה" משום חיוב, פיצוייםל

שכר הלנת  אחר    איסור  לתשלום  שכיר  שכר  לו  ]עיכוב  היו  מזומנים,  למעסיק  כשאין  העובד,  עם  התנייה  למחר,  מראש  שנקבע 

   מכתלי בית הדין, תש"פ והוציאם, האם החיוב מתחיל בשעת תחילת העבודה או בסיומה, שכר פועל ע"י שליח[

]שטיחה עשה שומר שכר משום 'פרוטה דרב יוסף' הואיל והוא מקיים מצוה בקבלת השמירה?  מדוע כל שומר חינם לא נ

מבצע שמירתו בהכרח ולא   -וניעור של חפץ בשומר אבידה, האם שומר אבידה נחשב 'עוסק במצוה', אחר שכבר קיבל עליו להיות שומר  

כשומר, שומר חינם שקידם ברועים ומקלות דבר שאינו   מחמת מצוה. גם כשעושה זאת מחמת מצוה הרי עושה זאת 'גם' מחמת חיובו

דיני   חוזים,  קניין,  בלא קבלת  לשומר שכר אף  חינם  שינוי מעמד משומר  רגע.  לשומר שכר מאותו  הופך  בו מתנאי השמירה,  מחוייב 

, אך אם עשה כן נפטר עבודה, שומרים, הפקידו אצלו חמץ קודם הפסח חייב למוכרו קודם שעת איסורו, ואינו חייב כן מדין השמירה

יוסף וממילא הופך לשומר שכר, אחר מכירת החמץ לגוי וקבלת התשלום האם נעשה שומר שכר על המעות שקיבל או   בפרוטה דרב 

 עשר עטרות, תשפ"ב שומר חינם[  

 תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"ג   [לא, לט] ובי השומרים ורמת השמירה הנדרשת חי

   אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג(  [ לא, מ]  )בכל כוחי עבדתי( דתו[]ובכך יחלש בעבוהאם מותר למלמד להתענות? 

 תורה והוראה, תשע"ד    [ לא, מ]  )בכל כוחי עבדתי( ]ברכות, תפילה, שמירת עירנות, יושר[מוסר העבודה 

 תורה והוראה, תשע"ד   כה, נה[] )עבדי הם(שביתת עובדים בראי ההלכה 

לעבמוסר העבודה   העובד  המזון, הסיבה ]חיוב  רביעית בברכת  ברכה  גזל,  זמן הבעלים,  ביטול  כוחו,  בכל  לעבוד  חיובו  הזמן,  כל  וד 

   גיליונות, תש"פ )עמ' ז(קובץ   - ממגד גרש ירחים שיעקב התעשר מעבודתו, עבודת יעקב לפנים משורת הדין אף בטעות גוי[

פועלים   עיסוקיםשביתת  סוגי  פיטורי חבר,  על  העובד, מנהג המקום,  העובד  ח,  ]זכות  כובת  בכל  פועל ,  חו ולעבוד  "התפטרות"  דיני 

שכרו,  מעבודתו תנאי  את  להיטיב  כדי  ממלאכתו  ל"שבות"  פועל  רשאי  על  ,  האם  ולהסיע  פועלים  שכר  על  להתנות  העיר  בני  רשאין 

, האם מותר לשבות במקום שהדבר מעוגן בחוק, מ"דינא דמלכותא דינא",  ח "מנהג המקום"ואם מותר לעובדים לשבות מכ, הקיצתן

לשביתה להצטרף  בכך,  מעוניינים  חבריהם שאינם  להכריח את  לעובדים השובתים  "שביתת  ,  האם מותר  לעשות  מותר  כן האם  כמו 

בא לבוא  או  בעצלתיים,  לעבוד  להמשיך  דהיינו  לעבודההאטה",  פיטורי  ,  יחור  על  במחאה  לשבות  לעובדים  האם מותר  לעיין  יש  עוד 

, ניכוי שכר ימי השביתה ,  פיטורי עובד ששבת,  הוצאת "צווי ריתוק"  ,  ארגון עובדים  ו שאין בם  ציבורי ובמקו  ם שביתה במקו,  חבריהם

תר לשביתת רופאים ואחיות, המסכנים בכך האם יש הי,  האם מותר למלמדים ומרביצי תורה לשבות, כאשר בכך יגרמו לביטול תורה

 עולמות, קפא [לא, מא]חיי אדם[ 

מפעל]הלכות שביתה   להשבית  לעובדים  מותר  עובדים  האם  קבלת  למנוע  נשחק,  והשכר  יורד  הכסף  של  הקניה  כשכוח  חילופיים,  , 

 (נה-מטפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  שביתה מכוח הסכמי עבודה ומנהג המדינה, שביתת רופאים[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  פב( ? מעשה יעקב נקרא בשם "גניבת ליבו" של לבןמדוע 

   האיחוד בחידוד, תשפ"ב ]גניבת דעת, לא סיפר לו כי 'בורח הוא' מאחיו המבקש להורגו[האם יעקב הסתיר דבר בעברו מלבן? 
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 בינת המשפט, תשע"ח מנהג נתינת תשר ]'טיפ'[ לעובד  

 משפט שלום, תשע"ח    ?מה דינו -עובד תקופתי על בסיס יומי  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ( האם יש חיוב קדימה לקנות מאדם העובד אצלו   

 מעדני אשר, תשע"ז )ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים( ]יד, י[  ]נאמנות יהושע להעיד בפני משה[מול אדונו  ]משרת[נאמנות עובד 

 ד " בינת המשפט, תשע כב, ה[   ]  ]גרמא בנזיקין[ עובד שגרם נזק למעבידו  

קדישא   החברא  עובד  כיצד  שכר  הנאה,  באיסורי  להשתכר  שאסור  הרמ"א  במתים[ ]לדעת  התעסקותם  על  העובדים  שכר    הוסדר 

 אשכול יוסף, תשע"ג 

)הכי אחי אתה  תנאי העסקתו של יעקב אצל לבן, האומר לחברו דור בחצרי[  ]תשלום על יעוץ כשלא הובהר מראש שניתן בשכר  

 נוה ההיכל, תשע"ד   ועבדתני חינם( ]כט, טו[

]האיסור    לום עבור החזנותחזן מפורסם שהתפלל בביהכנ"ס לרגל שמחה נתבקש להיות ש"ץ למוסף ואחרי שבת ביקש תש

לבקש שכר, כשהפעולה בשבת, שכר שבת במקום מצוה, מצוה המיוחדת  ומוהל  בעל תקיעה  לבעל תפילה  ההיתר  ליטול שכר מצוה, 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח  לשבת, חיוב תשלום כשנהנה מחברו, מתי צריך לשלם למי שנהנה ממנו, מתווך[

פיטורים פיצויי  לעניין  כולל  לעובד,    מעמדם של אברכי  פיטורים  פיצויי  ומעביד,  עובד  יחסי  כולל,  אברכי  של  לימודים  ]הפסקת 

 (קזירחון האוצר )לה(, תשפ )עמ'  פיצויי פיטורים לאברך, דיני עבודה, יחסי עובד ומעביד[ 

]אם דבר התורה יחזק את הפקיד, הנהגת יעקב    ?פון לפקיד ממשלתי במהלך שעות העבודההאם מותר לומר דבר תורה בטל

 פרי עמלנו, תשפ"א אבינו בעבודתו, הנהגת אבא חלקיה באי אמירת שלום בשעת העבודה, גזל זמן[ 

]גזל על מנת להשיב, אבא חלקיה, הפסקת עבודה  ל ממלאכתו, ולהשיב שעות עבודה או כסף למעסיק?  האם רשאי פועל להתבט

 (קכהירחון האוצר )לה(, תשפ )עמ'   לקימה מפני החכם[

 

 גניבת התרפים   נושא בפרשה:

 

 דרישה וחקירה, תש"פ )יט תירוצים(כיצד נכנס יעקב לבית לבן שהיו בו תרפים, כאשר גמלי אברהם נזהרו מעבודה זרה? 

וניפוץ טלפון שאינו כשר של תלמיד, האם חייב  החרמת  ,  ]אפרושי מאיסורא, מדין ערבותמדוע נענשה רחל על לקיחת התרפים?  

לשלם, בשוגג, אומר מותר האם הוא כשוגג, קטן האם הוא כשוגג, אפרושי מאיסורא בדבר שאינו מפורש בתורה, במקום שיש חילול ה',  

לבעלה[  יודיע  האם  בתשובה,  וחזר  איש  אשת  על  לאביה(  בא  אשר  הטרפים  את  רחל  לב]  )ותגנוב  יוסף, תשע"ד    [לא,       תשפ"א     אשכול 

    קובץ גיליונות )עמ' מד( -ביב לשלחן, תשע"ט מס    אוצרות אורייתא, תשע"ח   עולמות, שכח

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ג  [בין רחל לשבירת פסילי תרח ע"י אברהם]ההורים ציעור  –גניבת התרפים 

האם היו התרפים עבודה זרה, באוהל רחל, בבית דוד, לא תביא תועבה אל ביתך, קודם מתן תורה  ]  גניבת התרפים ע"י רחל אמנו

ן נח, שי מאיסורא של אחר, איסור גניבת התרפים מדין גזל לבדה זרה האסורה, והחזקת עבודה זרה לאפרוואחריו, הכנסה והחזקת עבו

]הרב אליהו   [לא, יט]    (ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה)[  הריגת מזיק בבית חבירו, על חפץ שיש עליו מצוות איבוד אין איסור גניבה

 (קסטמקרא העדה, תשע"ז )עמ' גרינצייג שליט"א[  

גזלהעבודה זרה היא איסור הנאה, אין בגניבת התרפים  דה זרה,  סור בעבו]בן נח א י הנאה בבן נח  גניבת איסור , פסד, אין איסור 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג  אסור על עצם הגזלה ולא על חיסרון הממון[מסתבר שבבן נח איסור גזילה 
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התרפים   את  לגנוב  לרחל  מותר  היה  מאיסורא[  כיצד  לאפרושי  נח,  לבני  אסור  תשפ"ב]גזל  וחקירה,  תירוצים  דרישה  ז'  כא(       )עמ' 

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"ב 

גזל, אגניבת התרפים   ש]איסור  הנאה  אפ  ליסור  מאיסורא,  אפרושי  לאיבוד,  העומדת  זרה  עבודה  בגוי,  זרה  מאיסורא  רעבודה  ושי 

 צבא הלוי, תשפ"ג   נת למיקט[מכוין להפריש מאיסור, אפרושי מאיסורא לגוי, כשבאים לגזול ממונו, ברודף, גונב על מ כשאינו

אספקלריא, תשע"ח )עמ' כ( ג      [לא, לב]  )ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה(  ]לא תביא תועבה אל ביתך[איסור "החזקת" תרפים  

 תירוצים

]גניבת התרפים, איבוד עבודה זרה, האם בן נח מצווה על איבוד ע"ז, האם בן נח מצווה לעבור איסור להצלת הזולת מאיסור אחר  

גניבה על מנת לצער, הזקת חפ ץ הזולת הגורם נזק רוחני, מוטל על היד או על בית דין, טלפונים שאינם כשרים, חטא כדי  על איסור 

שיזכה חברך, הצלת מאבד עצמו לדעת, האם מחלל שבת דינו כמאבד עצמו לדעת חילול שבת להצלת גברא קטילא, חילול שבת למנוע 

 תשע"ט    אוצרות אורייתא, תשע"ח  [לא, לב]  )ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה( המרת דת, פיקוח נפש[

    [לא, לב]אה מפרוטה דרב יוסף כעוסק במצוה[  ]בישיבה עצמה, בהנכיצד ישבה רחל על התרפים בכר הגמל, הרי נהנתה מע"ז?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  נ(   מחמתו נענשו יעקב ורחל" חומרת משפט שמים ב"בין אדם לחבירו

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  פד(   ברית כרותה לשפתיים

   

 פונדקאות ופגות  נושא בפרשה:

 

מי נחשבת לֵאם: בעלת החומרים הגנטיים ]ביצית[ שהתעברה ,  ]שאלת יחוס האמהות בהשתלת עובר ברחם של אשה אחרתפונדקאות  

נפקא מינה לענין איסורי ביאה בקרובי  ,  האשה שברחמה התפתח ההריון, ואשר היא זו שילדה את התינוק  -מהאב. או ה'פונדקאית'  

משא ומתן בהוכחה ,  ת היחוסההבחנה בין אב לֵאם בהגדרת קביע  הֵאם, קללת והכאת האם, כיבוד ֵאם, ירושת האם, פדיון הבן, ועוד.

ההוכחה ממדרש  ,  דין 'פונדקאות' בתוך מ' ליום ליצירת הוולד ]שהעובר נחשב כ'מיא בעלמא',  מסוגיית הגמרא בדין מעוברת שנתגיירה

]ובירור הכלל ש'אין למדין מן ההגדות'[  'פונדקאות'  לנדון  לדינה,  נהפך הוולד  ולאחר שהתפללה  ביוסף  ,  חז"ל, שלאה היתה מעוברת 

אם הדבר מותר לכתחילה על פי ההלכה.  , הסיכום דעות הפוסקים בדין 'פונדקאות',  דברי הפוסקים בענין הפריה מלאכותית במבחנה

תורה      עולמות, לג  [ל, כא]  )ואחר ילדה בת ותקרא שמה דינה(  מי נחשבת הֵאם[  -ומה הדין בדיעבד, כאשר נולד תינוק לאחר 'פונדקאות'  

 והוראה, תשע"ז 

 עשר עטרות, תשפ"ג מתי נתחלפו דינה ויוסף? 

יטת האחרונים שהלידה קובעת,  ]האם תלוי ביצירה או בלידה, מדברי הטור הקורבה נקבעת ביצירת העובר, שיחוס וקורבה לאב ואם 

איסור   'שאר',  וגדר  'משפחה'  גדר  ביהדותה,  כבר  ונולד  העיבור,  בשעת  נתגיירה  שאמו  לעובר  גרות  הכנענית,  בן  שאול  ושמעון,  דינה 

 הגר"א עוזר, תש"פ  'קהל', האם יש 'ממזר לוי' או 'ממזר כהן'[

פנדקאות?   של  במקרה  התינוק  אם  נחשבת  מי  הפרייה,  כנולוגייםט  אמצעיםב  גם  או  הטבע  בדרך  ורביה]פריה  מי  פונדקאות,   ,

קטן, ילד שנולד באינקובטור    גר, כאשר הפונדקאית יהודייה, ראייה מהלכות ערלה, גיור,  תהיולדת, בעלת הביצי  האשהנחשבת האם,  

 "ג תשפ , בפרשה הלכהללא פונדקאית כלל[ 

עומק     ]תינוק שנולד קודם זמנו, בעבר, כיום, שהיה באינקובטור, מתי נהיה בר מצוה, ברית מילה, פדיון הבן, חילול שבת[פג בהלכה  

 הפשט, תשע"ח 
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ההריון או בחודש התשיעי, אבל   ל  יש קיום ליילוד שנולד בחודש השביעי ש חז"ל לדעת   -  חי באמצעות אינקובטורהיילוד  ]פג בהלכה  

של השמיני  לנולד בחודש כ"אבן",  הוא  והרי  קיום  נפסק אין  וכן  ולא מלים אותו בשבת,  להצלתו  וצ"ב מה    .בשו"ע א מחללים שבת 

נדע  .כשרוב הנולדים בחודש השמיני נשארים בחיים  ,בימינו  הדין ומה הדין כאשר  בוודאות  כיצד  נולד בחודש השמיני,  האם התינוק 

אם בימינו ה  ."גמרו שערו וציפורניו " בחודש השמיני אךנוק שנולד  . תי האם נולד בחודש שמיני או בחודש השביעי או התשיעי ספק יש

של היילודים ]חילול   שינוי הטבעים או בגלל  ,המציאות הרפואית שינוי בגלל   - באינקובטור ניתן להתיר לחלל שבת להצלת פג הנמצא

האינקובטור מציל את חייו, או  כיילוד לכל דבר ו ביום הלידה האם נחשב  -דינו של פג הנולד  . [השישי שבת להצלת פגים שנודו בחודש

על פטירת פג ששהה   דיני אבלות ת[  לעול תורה ומצוו  ונכנס אימתי נימול ונפדה  ,ונפקא מינא  .רק כשיצא מהאינקובטור שנחשב יילוד

ר" עוד יש לדון האם   .באינקובטור   .על נפל  אבלות והאם יש ,"הגדרת "נפל מהי .["נתיחה לאחר פטירת "פג] "נפש " נחשבים "פג"ו "עּובָּ

לידת הצדיקים  טעם   לפג קודם ברית המילה קריאת שם  .האם יצא מדין "נפל" או לא   -שחי שלושים יום רק בעזרת אינקובטור ילודי

 עולמות, שסט  [קודם תשעת ירחי לידה

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 א ישיבישע'ר חומש, תשפ"ב מאוצרו של הגרח"ב נבנצאל שליט"א   

 משיב כהלכה, תשפ"ב שאלות ותשובות לפרשת ויצא 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"ב צר החידות לפרשת ויצא  או

 וארטים לפרשת השבוע, תשפ"ב דצקי שליט"א[ ]הרב שלמה קולוארטים לפרשת ויצא 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' צו(  פסוקים וזמנם פרשיות ותקופתן

 תשפ"ב    אשיחה בחקיך, תש"פ  מוסרי הפרשה

 מכון פלאי התורה, תשפ"ב חידות לפרשת ויצא 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א    חידות לפרשת ויצא

 (מדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  - הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א ]ובגדי עשו החמודות[קפיצת הדרך ליעקב ולאליעזר 

   אספקלריא, תש"פ )עמ' עח( )כח, י( ?מיד לחרן יעקב הלךמדוע לא 

   שלמים מציון, תשע"ט  ]כח, י[)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה( יציאת צדיק עושה רושם  

   דרכי החיזוק, תשפ"א  ]כח, י[)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה(  ]כל צדיק נוסף משפיע קדושה נוספת[ השפעת הצדיק על העיר

וילך חרנה(  מתי יציאת צדיק מן העיר עושה רושם?   מעדני אשר,     תשפ"ג      מפיק מרגליות, תשפ"א  ]כח, י[ )ויצא יעקב מבאר שבע 

 תשפ"ג 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' צד( אנשים נוטים להתרשם מצדקת הצדיק רק ביציאה     -יציאת צדיק עושה רושם 

   שפת אמת, תרל"ב  ]כח, י[)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה(  פעולתו הנצחית של יעקב ביציאתו והליכתו לחרן

 תורת הבטחון, תשפ"ב  ]ישועת ה' יש מאין[מידת הביטחון של יעקב בצאתו לחרן  -עזרי מעם ה' 

]ואמו אמרה לו זאת בנבואה, גלה למקום תורה, שלא השתדל מדוע נענש יעקב ונאלץ לגלות, הלא נטל את הברכות בציווי אמו?  

 קולמוס יוסף, תשע"ח   ]כח, י[ )ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה(  אש[ -בהצלה רוחנית של עשו, בן אדם לחברו 
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 ואני בחסדך בטחתי, תשפ"א ליצור תחושת חום וחשיבות לתלמיד הישיבה    -ויצא ה'ישיבה' בוחר 

בארה של תורה,     ]כח, י[)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה(  כיצד לא מצא עשו את יעקב בכל השנים שלמד תורה בישיבת עבר?   

 שלמים מציון, תשע"ו     תשע"ו

 יאיר נזרו, תשפ"ב אצל יעקב אבינו   -השקיעות והעמל בתורה 

לו, בלימוד התורה[  ]הבא ליטהרהשגחה פרטית ברוחניות   גיליונות ישיבת  )ויפגע במקום( ]כח, יא[    מסייעין  'עינינו גל', אוסף  מאמרי 

 ( טו)עמ'  מיר, תשע"ח

מאמרי 'עינינו גל', אוסף  ( ]כח, יא[  שכב במקום ההוא)וי  [ יושב אהלים,  ישיבה לאפוקי משכיבה]במהלך ההיסטוריה    'ישיבה'מהות ה

  (טזגיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' 

 תירוצים(  גדרישה וחקירה, תש"פ )י  ( ]כח, יא[שכב במקום ההוא)וי ]שינה[וקא במקום זה? ומדוע ישן יעקב ד

 אשכול יוסף, תשפ"ב    ? ( ]כח, יא[שכב במקום ההוא)וי ]יששכר חמור גרם[  ?מדוע אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה

האם מסוגל אדם לא לישון ימים שלמים, האם יש לאדם לנסות למעט מזמן שינתו שינה,  ]ניצול הכוחות לתורה וביטול הגשמיות  

 הפרשה המחכימה, תשפ"א    ( ]כח, יא[שכב במקום ההוא)וי לצורך לימוד התורה[

מי  ,  בתורה הוא דבר חיובי  או שמא אדם שהמונע שינה מעיניו ועוסק,  שינה הוא דבר חיובי  האם]כמה שעות יש להקדיש לשינה?  

יותר שכר   או אדםהיקבל  וישן פחות ממ   ישן כנדרש  נדרשות ,  ה שנדרשהלומד  על האדם   , מתילאדם  כמה שעות שינה באמת  מוטל 

שינה    ואיז,  זקוק לאותה כמות של שעות שזקוק לה צעיר  אם גם מבוגר, השעות  8  הרמז 'אז ינוח לי' סימן שצריך לישון,  בלילה  ללמוד

 תורה והוראה, תשפ"א [ מעט ולנמנם בתפילההאם ראוי לקום מוקדם , עודף שינה בריא האם, עצלות  ימנוחה ומה ימה, מגונה

להעיר א,  אם אדם ישן נקרא בר חיובה, ההפסק לענין ברכת התור   המדוע שינה מהו]    ? האם אדם ישן הוא בר חיובא לגבי מצוות

לבישת ט"ק  א, לובש ט"ק בשעת שינה מקיים מצוה או לה, ה בין ערבות לחיוב הוכחההבדל זמן ק"ש, או תפלה, חברו הישן לקראת סוף 

דליק נרות חנוכה מאוחר, כשכבר בני הבית ישנים, אם צריך להקיצן כדי מר בחלום אם צריך היתר או לא,  נדף,  תעסוהמבעת השינה  

אם אפשר לצדיק מת, להוציא לפני ברית מילה, האם צדיק מת יכול  אם מותר להרדים הרדמה כללית גדול  א,  יצא המצוה או ל  שהם

א, שן מצטרף למנין או לם יט, האנתן בידה והיא ישנה אינו גן,  אם אפשר להקריב קרבן בשעה שהאדם ישא, האדם חי ידי חובתו, או ל

כלים אצלו    אדם המזיק חייב רק כשהשכיב עצמו אצל הכלים אבל אם ישן והביאון, מדוע  אם שיכור שכבר יישן נדון כשיכור, או כישה

 יש לחקור, תשפ"ג    א[ להוציא אדם תוך כדי שינה מן הסוכה או לר, ושברן פטו

 מעדני אשר, תשפ"ג ישן נחשב כאילו למד תורה?  מתי אדם

 ( אספקלריא, תשע"ח )עמ' פטחשיבות לימוד התורה בישיבות הקדושות   

בתורה   העוסק  תורה[מעלת  ללמוד  שנה  י"ד  ועבר  שם  לישיבת  יעקב  יא[    ]הליכת  ]כח,  ברש"י(  ההוא,  במקום  מציון,  )וישכב  שלמים 

 תשע"ז 

תורה  'ישיבה' של  בעולמה  ריבוני  מ  שטח  היה  יעקב  ומצלא,  מגנא  שנים[  ]תורה  יד  ועבר  שם  בישיבת  ההוא,  וגן  במקום  )וישכב 

  נאה דורש, תש"פ ברש"י( ]כח, יא[

חלם והנה  )וי  [המלאכים]כל אחד מצפה למילת שבח, "בחירה" אצל מלאכים, דרגות המלאכים, דרגת האדם בתפילה, שירת    מלאכים

 כאיל תערוג, תשע"ז   ב[כח, י]( סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו

לבן ראה    השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה עבודתו אצל  ואחר  רק בחלום,  יד שנים ראה מלאכים  ועבר   ]אחר שנטמן בבית שם 

    ' יז(אספקלריא, תש"פ )עמ  )מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו( ]כח, יב[  מלאכים בהקיץ, מחילת עוונות לחתן ביום חתונתו[ 

 משך חכמה ע"פ בינת החכמה, תשע"ח )אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק( ]כח, יג[האם עשו הוא זרע אברהם, והאם הוא זרע יצחק? 

 בעמק הפרשה, תשפ"ג  ]הרב משה בצרי שליט"א[ הקבלה בין החלום לעשרת הדברות ועשרת הדברים לזכות לעולם הבא
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קובץ    -  ממעיין החייםכח, יג[  ] )ויחלום... עולים ויורדים בו(  דל  המטעה ומסתיר אך מרומם ומג  -העולם הזה והגלות דומים ללילה  

 תורה והוראה, תשפ"א    גיליונות, תש"פ )עמ' יז(

הארה  כח, יג[   ] )ויחלום... עולים ויורדים בו(    ]התגלה קיצם, ולא התגלה קיצם[והנסיון המיוחד לכל גלות וגלות    -ניסיונות הגלות  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יט(  - מוסרית

להחדיר בליבות    מטרתו של יעקב בהתעסקותו עם עשיו ולבן]  מדוע עבד יעקב עבור רחל שבע שנים ולא ברח מיד אחר נישואיו? 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג  [מחמת פועלו של יעקב המצפון של יהודי כנגד כל כוחות הטומאה הוא  ,היצר הרע ישראל כוחות להתמודד עם

 מדי שבת, תשע"ז   [ כח, יז] )מה נורא המקום הזה(]אם ידעתי לא ישנתי[ דרך ארץ 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו  [כח, כ])אם יהיה אלוקים עמדי( ]מדברי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בדברי אגדה[ מעשי אבות סימן לבנים 

, כמות צאנו של מעשי אבות סימן לבנים]   מעשה יעקב ויציאתו מבית לבן רומז למה שנעשה עם בני ישראל כשיצאו ממצרים

 אורייתא, תשפ"ג טעמא ד  ]'מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים'יעקב התאים לכמות בני ישראל שיצאו ממצרים, 

, שיתוקן חטא אדם הראשון ותוציא הארץ כלי מילת, שאחרים ת]מניעת מותרומדוע ביקש יעקב "לחם לאכול" ו"בגד ללבוש"?  

 מעדני אשר, תשע"ח  )ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש( ]כח, כ[גדים[  יאכלו כי סומכין עליו, שיהיה בריא ויוכל לאכול וללבוש ב

 מעדני אשר, תשפ"א  ?מדוע ביקש יעקב ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש פשיטא דלחם הוא לאכול ובגד ללבוש

 דברי שי"ח, תשפ"ג  בוד התפילה, כבוד הציצית[]כשך כל התפילה כסגולה ליראת שמים הראש בטלית במעטיפת 

)ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש( ]כח,    ]בגשמיות, הרחקה ממותרות, האם ללוות כסף בכדי לכבד את אשתו[חינוך להסתפקות במועט  

 נשיח בחוקיך, תשע"ח    כאיל תערוג, תשע"ח כ[

ואלוקי יעקב)  אין עוד מלבדו[    -]עבודת האבות  הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים   יצחק  אספקלריא,    ]כח, כא[   ( אלוקי אברהם אלוקי 

   תש"פ )עמ' ט(

    אספקלריא, תש"פ )עמ' פו( [)ושבתי בשלום אל בית אבי( ]כח, כאלך ותבוא לשלום ולא בשלום 

]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[       [כב,  ח]כ   (אעשרנו לךעשר  )[  סמיכות דעת, קניין לאחר ל', בידו]  קנין והקדש בדבר שלא בא לעולם

 (קהמקרא העדה, תשע"ז )עמ' 

   ( אעשרנו לךעשר  )[  , אמירתו לגבוה מדין נדר, חזרה, הפקר לאחר ל'אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט]  דבר שלא בא לעולםעל  הקדש  

 (חקמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    [כב , ח]כ

,  ח]כ   (אעשרנו לךעשר  )  [מפרעמכאן ולהבא או לחלות  ברכה בשעת הבירור או בשעת החלות,  ]  ברירה בהפרשת תרומות ומעשרות

 (בקמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    [כב

עקב מחלה לאכול מאכל אסור, האם חייב לעבור טיפול רפואי מכאיב לצאת מחוליו?   לי עשר  אדם שנאלץ  תתן  )וכל אשר 

 שיעור ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ו ]כח, כב[  אעשרנו לך(  

 להתבונן, תשפ"ג  א יעקב רגליו, ברש"י( ]כט, א[ )ויש ?השם, אתה מבטיח גם לי

    אספקלריא, תש"פ )עמ' סב(  )הידעתם את לבן בן נחור( ]כט, ה[ ]מדוע הזכיר סבו ולא הזכיר אביו[ 'לבן בן נחור'

גוי,    -שהפך נביא לאומות העולם    ]עשו נחשב כמומר, שהידר בכיבוד אב, וגם בנו אליפזבין עשו וצאצאיו ללבן וצאצאיו   הוא נביא 

שינה את מהותו של   -'בא ברוך ה'    -ואינם קשורים לעם ישראל. לבן הוא אביהן של ארבעת האמהות, באמרו לאליעזר עבד אברהם  

אליעזר, ממנו הדין של י"ב חודש לנישואין, ממנו שאין משיאין אשה אלא לדעתה, ממנו שאין מערבין שמחה בשמחה, למרות זאת בעל 

ביקש לבן לעקור את הכל, ארמי אובד אבי, שיטת השקר של לבן נהפכה על ידו כסמל לישרות, האדם ההגון    -רשעו    ההגדה מציין את

ומנהל מאבק באחיו ברצונם לשמור מצוות ומאשים אותם כשקרנים, 'לא יעשה כן במקומנו',    -הדוגל בהגינות  וכביכול רצונו להיטיב  
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אך מציג עצמו כאוהבן, מודה בכך שברצונו היה להרוג את יעקב    -בנותיו ומכרן כשבויות  מחליף משכורו מאה פעמים, גנב את נדוניית  

ממנו[   להינצל  לה'  תפילה  חת"ס,  בדברי  ישר  שאינו  חכם  תלמיד  מישראל,  שורשו  לבן  ה',  אזהרת  בשל  מכך  נמנע  חיים  או אך  רחות 

 במשפטי התורה, תשפ"ב 

   אספקלריא, תש"פ )עמ' קטז(  משמעותו של המפגש עם הרועים וגלילת האבן - האבן שעל הבאר 

שנה בישיבת שם ועבר ומשם היה כוחו, לא כח העדר, זכור  ]יעקב טען מקלו יד    ר" לא יכול לגלול אבן מעל פי הבא עדרימי שהוא "

 אז נדברו, תשפ"א    [ י]כט,  )ויגל את האבן מעל פי הבאר( טען מקלו ועבר ירדן מים, מעלת וחיסרון חיסון העדר[

רוחני   ויעמוס איש חמורו[  ]יחדגבורה המגיעה מכח  וגל אבן,  י[    לב  ]כט,  פי הבאר(  תלמידים משיעורי  )ויגל את האבן מעל  רשימות 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' כא(  - הגר"ד פיינשטיין שליט"א

אספקלריא, תשע"ח )עמ' [  י]כט,    )ויגל את האבן מעל פי הבאר(  לבאר, מעצור לדלת[]מכסה  טלטול אבן המיוחדת לשימוש, בשבת  

  מט(

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   [ כט, יא] ]נתינת רכושו לאליפז, עני חשוב כמת[לפני עיוור?  -הכשלה בגזל למנוע רצח  

 נועם אליעזר, תשפ"ג   נטילת בגדי יעקב ע"י אליפז 

 ( אספקלריא, תשע"ח )עמ' ס)וישא את קולו ויבך( ]כט, יא[  האם אכן 'עני חשוב כמת'?   

 )יד תירוצים( דרישה וחקירה, תשפ"א )וישא את קולו ויבך( ]כט, יא[  מדוע בכה יעקב בשעה זו? 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  מ(    שליחות עשיו להריגת יעקב 

 אוהל מועד, תשפ"ב ]הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א[  , ישראל שחטא, יעקב מיטתו שלימה[]מומר או ישראלעשו מול ישמעאל 

לשמוע ן צריך  דרבנן איצוות עשה  על ביטול מ  לואפי  -  מה אעשה לציווי של אבא]ביו ולהרוג את יעקב?  אבד את  ככיצד רצה עשו ל

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  נג(    [לאביו

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   כיבוד אב ואם בבני נח

 מלאכת מחשבת, תשפ"א  ?שלח עשו להרוג את יעקב בחיי אביומדוע 

]האם מחויב אדם להיכנס לטרחה מרובה במצב של פיקוח נפש, או להוציא ממון  מדוע לא ברח אליפז מאביו ונמנע מהריגת יעקב? 

פינוי רפואי בשבת לבית חולים פרטי קרוב או   יולדת ללידה לבית חולים ציבורי או פרטי קרוב,  רב,  פינוי  לבית חולים ציבורי רחוק, 

מים זכים,    [, פיקוח נפש, קדימותכשכל חדרי הלידה הציבורית תפוסים וניתן לקבל בשר"פ חדר לידה פרטי או לעבור לבית חולים אחר

 תשפ"א   תש"פ

נח,    ז   אליפ  מצות כיבוד אב ואם בבן נח ומעשה גדרי  מצווה שכלית אובנתא דליבא]כיבוד אב בבן  וגבולותיה, דמא בן  ,  המצווה 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג   [בירהעשה איסור, מצווה הבאה בעעשות מכיבוד אב ואם כשאביו מצווה אותו לנתינא, 

]אליפז רצה להמיתו בפקודת אביו, האם מאשימים רק את השליח   "?שליח לדבר עבירה"יש    מדוע לדעת שמאי בעבירת הרצח

 אשכול יוסף, תשע"ז    [כט, יא] או גם את המשלח[ 

    מלאכת מחשבת, תשע"ז   זרוממות, תשע" ]כט, יב[ )אחי אביה הוא, ברש"י(  ]כיצד רימה לבן את יעקב["אני חכמה שכנתי ערמה" 

 מעדני אשר, תשפ"א   ? איך נכנס יעקב לביתו של לבן הרי אסור להיכנס לבית שיש שם עבודה זרה

    אספקלריא, תש"פ )עמ' קה(מנין רמאויות לבן ליעקב  

  יחי ראובן, תשע"ז  ]כט, יז[)ועיני לאה רכות, ברש"י(  ]לא להתרגל לרוע[? לשם מה חקרה לאה כל עובר ושב אודות ישמעאל 

 נר יששכר, תשע"ז  ]כט, יז[)ועיני לאה רכות, ברש"י(  צמיחת הישועה מתוך ההסתר וההעלם

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/565_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/565_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_07_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_07_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_07_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_75.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_07_83.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_07_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/657_07_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_07_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_07_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_07_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_07_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_07_81.pdf
https://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_07_83.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_07_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_07_77.pdf


 

)ועיני לאה רכות,    ]התרפים עשויים מגופו של בכור אדמוני[מה שהבריות אמרו שהגדולה לגדול?  מדוע לא נשא עשו את לאה לפי  

 דורש, תשפ"ב  נאה  ]כט, יז[ברש"י( 

)ועיני לאה    ?האם ע''י תפילה אפשר לקבל זיווג שאדם רוצה אע''פ שנגזר מהשמים אחרת ואע''פ שע''פ הטבע אין סיכוי

 מעדני אשר, תשפ"א  ]כט, יז[ רכות, ברש"י( 

 שע"ו מלאכת מחשבת, ת )ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה, רש"י( ]כט, יז[תואר, צורת הפרצוף, זיו הקלסתר 

 משנת מהר"ל, תשפ"א]דיבוב[ האופן בו חיפש לבן ממון אצל יעקב 

 אשכול יוסף, תשע"ג    [כט, יח]שנים[   שבע]יעקב השכיר עצמו פעמיים לחוזה העסקה מעל לשלוש שנים 

 מעדני אשר, תשפ"ב    קול יעקב, תשע"ז]כט, כח[ )ויתן לו את רחל בתו( מדוע לא ערך לבן משתה לכבוד נישואי רחל? 

 )עמ' כט(   אש התורה, תשע"ט -בית המדרש להוראה ויתור רחל ללאה   

 תשפ"א ,  אורחות חיים במשפטי התורה ]דינה[ ויתור לאה לרחל ומעלתה של לאה

 בארה של תורה, תשפ"ב מעלת הויתור בחיים ובנישואין 

 ר"ל, תשפ"ב משנת מה ]מי שאין לו בנים חשוב כמת, הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי[ קהמשך מבלי הפס - חיים

 מדור לנשים מבית 'אז נדברו', תשפ"א ]קיקיון דיונה ומשמעותו כיום[ רחל מבכה על בניה  -לב של אמא   -הצפת רגשות 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' נז(  )כט, לב( מה הטעם שנקרא ראובן בשם זה?

ריח נתנו  מגדים'']  הדודאים  כל  פתחינו  ''ועל  חג השבועות.  ''קציר חטים''  בימי  ראובן  חנוכה,    -  הדודאים שמצא  נר  מצות הדלקת 

ומה זכו והפסידו ,  ומדוע בזכות מעשה זה נולד יששכר,  האם היה זה זמנם בימי קציר חטיםים,  מה היו הדודא,  הקשר שבין המדרשים

האם קריאת  ,  ''ראובן''בנה  מדוע חששה דווקא ב ,  ומדוע לא לישמעאל  מדוע חששה לאה שישוו את בנה לעשיו,  רחל ולאה במעשה זה

''ר עהשם  על  רוה"ק    "פאובן''  גרים''  במעשיו  היתה  ''שמא  שיתקיים  בשביל  או  דווקא  בעתיד,  עבר  מצינו  ולא   'מתיוונים'מדוע 

 עמל משה, תשנ"ט )ראו מה בין בני לבין חמי( ]כט, לב[   '[מתבבלים'או  'מתמצרים'

גזל משום  בהם  אין  הרגל  ]  הדודאים  דריסת  או  הדודאים  נטילת  הפקר,  של  שדה  חיטים,  קציר  אבדה  זמן  מקפידים,  בעלים  אין 

בעבר הירדן המזרחית כדי להרחיק עצמם מן הגזל במקום שאין    בקשת בני גד ובני ראובן להשארמדעת, הזורע בשדה הפקר הפירות  

 מפיק מרגליות, תשפ"ג    (קמזמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    [ל, יד]   (וימצא דודאים בשדה)[ מרעה

 שבילי פנחס, תשע"ז ]כט, לד[ )הפעם ילוה אלי אישי(בט לוי המחבר בבית המקדש בין עזרת ישראל לעזרת נשים ש

)על כן קרא שמו לוי, רש"י( ]כט,    הרמב"ם[]כ"ד מתנות כהונה נחשבים למתנות לויה, שבט לוי בדברי  משעת לידתו    -הבדלת שבט לוי  

 מערכי תורה, תשפ"א    שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"א לד[

   אספקלריא, תשע"ח )עמי לב(  [כט, לה]  )הפעם אודה את ד'(אמותינו נביאות היו 

 עומקא דפרשא, תשע"ד    [ כט, לה] )הפעם אודה את ד'( ]לפרט ולכלל["ה  חיוב הודאה להקב

לאה  עניני הודאה לה'   הודאת  ניסים,  לעוד  גורמת  הודאה  הניסים,  לשרשרת  פועלת  הנס הראשון  על  הודאה  לעולם,  נשאר  ]החסד 

 זרע שמשון, תשפ"א    [כט, לה] )הפעם אודה את ד'(היתה על התוספת הבאה לה בתורת חסד[ 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קכ( פלך הודיה ופלך שתיקה | מורשת אמותינו  

 קול תודה, תשע"ז   ]כט, לה[ )ותעמוד מלדת(האם ראוי להודות בשביל לבקש? 

 עמוד החסד, תשפ"א   תודה מאז ומתמיד
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 אספקלריא, תש"פ )עמ' קלה( הודו לה' כי טוב כי "לעולם" חסדו    -חיוב ההודאה לה' 

נהודאה לקב"ה   על  הודאה  לעולם,  לו החסד  יהיה  לה'  הודו השבטים כשמצאו כספם באמתחתם, מודה  לא  לאה, מדוע  ס  ]הודאת 

   זרע שמשון, תשע"ח  [ כט, לה] )הפעם אודה את ד'(  ראשון פועלת לשרשרת ניסים[

קובץ    -  שואלין ודורשין)הפעם אודה את ה'( ]כט, לה[    הטבע, 'מודים' 'נשמת'[  ]ניסים שבגדרגילוי לאה: להודות על חסדים פשוטים  

 גיליונות, תש"פ )עמ' כה(

היום יום היא ראיית האמת לעומק בחיי  ההודיה בכלל ולה' בפרט נראית כעניין של נימוס ושל מידות טובות, אך למעשה]הכרת הטוב 

    [כט, לה]  )הפעם אודה את ד'(  [בהודיה והכרת הטוב, מתקרב היהודי אל בוראו עוד ועוד  והכרת הבורא בתוך הטבע מתוך ראיית האמת.

 היא שיחתי, תש"פ 

    אספקלריא, תש"פ )עמ' יט(  פלך הודיה

 נועם אליעזר, תשע"ח   )בימי קציר חיטים( ]ל, יד[ ]זכויות אורח במותר המזון המוגש לו[קפידא דבעל הבית 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ו )ותקרא שמו יששכר( ]ל, יח[  מנהג ה'בני יששכר' בקריאת השם 'יששכר' 

 מדושני עונג, תש"פ )עמ' מח(האם קוראים בתורה "יששכר" בשין אחת או שני שינין? 

 ( לאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   - עינינו גלזבולון   -מן התורה   אשת אברך

נחלקו  ]     ?' קם ליה בדרבה מיניה'יו  ו זמן האם אומרים לגבעבר עבירה שיש בה חיוב מיתה וגם הזיק ממון באותקטן ש

', קטן תיקון העולם'דעת הב"ח שהחיוב הוא מתקנת חכמים מפני    קטן שהגדיל חייב לשלם על נזקיו שהזיק בקטנותו,הראשונים אם  

בשו בגרמי,  שיעבודגג שהזיק  חל  האם  הדין,  עיקר  מצד  וחיובו  אפוטרופוס  העמדת  שהזיק,  קטן  ממון  מתכווין,  באינו  מיד    ,  נכסים 

עשר    ג[י( ]ל, כ רפת)אסף אלוקים את ח     [לומים, קטין, נזיקין, תשו רק כשיגדיל, קטן שהזיק באונס, קטן שהזיק בגרמאבקרות הנזק א

 עטרות, תשפ"ג 

, בעליו עמו, תקנה מיוחדת לאשה בביתה, מעמד האשה בביתה ]נזיקין, בשעת מלאכתהנשואה ששברה כלים בתוך הבית  אשה  

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג  ג[י( ]ל, כ רפת)אסף אלוקים את ח   כשומר[

]ל, כח[    ]הבדל בין נשים ולגברים, חסרון אמונה וביטחון, פתיחת פה[ביטוח חיים בהלכה   מחמדי התורה,  )נקבה שכרך עלי ואתנה( 

 תשע"ז 

 דברי אמת, תשע"ח   )נפתולי אלוקים נפתלתי, ברש"י( ]ל, ח[ ההצלחה הרוחנית  יסוד]ואל יאוש[ התעקשות 

  ויצג אתת המקלות אשר פיצל ברהטים בשיקתות המים( ]ל, לח[   ]המוכיח צדקת יעקב[ביאור ענין שיקתות המים בדברי האור זרוע  

 האיחוד בחידוד, תשע"ד 

שבילי פנחס,    ישראל  כדי להוציא מצאן לבן שישים ריבוא נשמות  שישים ריבוא אותיות התורה  פיצל במקלות   יעקב אבינו

 תשפ"ג 

 נועם אליעזר, תשפ"ג     חסרון של דבר שלא בא לעולם בכבשים ועזים שיעקב אבינו קנה מלבן

 אספקלריא, תשע"ט )עמ'  פ(  איסור מפצל פצלות במקל בשבת

יעקב בשיקתות המים  יעקב[   התחבולות שעשה  של  בהושענות כשבחו  פיצל ברהטים בשיקתות    ]הוזכרו  )ויצג אתת המקלות אשר 

   נועם אליעזר, תשע"חהמים( ]ל, לח[  

 עשר עטרות, תש"פ ]פנימיות התורה, הקשר בין כוונת התפילין לשיקתות המים, גילוף המקלות של יעקב[  רשומה חכמתך הסתומה

)ויצג אתת המקלות אשר פיצל ברהטים    ]עשיית דין עצמית, שקר בהליך משפטי[  האם מותר לזייף שובר מול אדם המזייף שטר? 

 עשר עטרות דזיקוב, תשע"חבשיקתות המים( ]ל, לח[ 
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 האיחוד בחידוד, תשע"ג )ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים( ]ל, מג[  מדוע כאן נזכר 'שפחות ועבדים', ובדרך כלל 'עבדים ושפחות'?

]מעשי אבות סימן לבנים, כיצד גרם יעקב שנשותיו ירצו לעזוב את בית לבן, נעשה אדם, להשתדל לשתף  חלק א'    -אומנות הבקשה  

 היא שיחתי, תש"פ  בהחלטה ללא כפיה[

היא שיחתי,    ]מעשי אבות סימן לבנים, עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר, בנחת כדי שיתקבלו הדברים[חלק ב'    -אומנות הבקשה  

 ש"פ ת

]מדאורייתא או מדרבנן, בחיי ההורים, חלק מכבוד ההורים או חיוב עצמי, האם מועילה מחילת ההורים, כיבוד אח ואחות גדולים  

    מחמדי התורה, תשע"ז )ותען רחל ולאה( ]לא, יד[ אח ואחות שאינם הגדולים ביותר, כיבוד או גם מורא[

מחמדי    )ותען רחל ולאה( ]לא, יד[   ]הכל מעלין, איסור שתי אחיות, סכנת דרכים[מדוע התייעץ יעקב עם נשותיו לגבי חזרה לא"י?  

   התורה, תשע"ז

חילק נכסיו בחייו, חתימת הבת על ויתור לטובת הבנים, אב שלא  ירושת הבת, הסכמה,  ]  זבון האביויתור בת לאחיה על חלקה בע

 נוה ההיכל, תשע"ו    ]לא, יד[נו חלק ונחלה בבית אבינו(  )העוד ל  דינא דמלכותא, עישור נכסים, תשלום עבור חתימה[

גר שנתגייר כקטן שנולד, גר יורש את אביו, גירות ירושת בן אצל גוי, ירושת בת במקום שיש בנים לגוי,  ]  ירושת בן ובת אצל בני נח 

   ( העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו)[  עבד שמת אביו הגוי  נהגו ירושה כדיני ישראל,    מאברהם ואילך,  שיש לה אחים, היחס בין רחל ללאה

 (קסומקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    [לא, יד]

    אספקלריא, תש"פ )עמ' סח(  )לא, כב( יסוד מלחמת יעקב בעמלק -'ויברח יעקב' 

לבן?   יעקב לקפיצת הדרך בברחו מפני  זכה  הגלעד()מדוע לא  אתו בהר  אור החיים, תשע"ז  ג[ כ  ,לא]  וידבק  ענין קפיצת  ב]ו   פניני 

   , תשע"ח אור החייםפניני [ יכתו לחרןלהדרך בה

ו'רגלים ]לתפיל  קפיצת הדרך של יעקב עידוד מול חולשות  'השתדלות' האדם,  ולא להליכה מארץ ישראל, לא לצמצמם במצוה,  ה 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב    קרות'[

נאה, דורש,  ]לבן הוכיח מכאן שהתרפים אצל יעקב, וכן מכך שהקב"ה נגלה אליו בלילה[ מדוע לא קפצה הדרך ליעקב בברחו מלבן?  

 תשפ"ב 

שה, שואל שהתפשר עם הנגנב, סופר סתם שלא  קידש את  ]גנב עולת השור ומשלם עולת מזיק חפץ מבוטח, האם חייב בתשלומים? 

 תשע"ח    נוה ההיכל, תשע"ג    [לא, לט]  )טריפה לא הבאתי(האזכרות, מכר לחבירו איסור דרבנן ואכלו חמשה שישבו על ספסל ושברוהו[ 

 מעדני אשר, תשע"ז [א]לא, מך( בבית שנהזה לי עשרים ) האיסור לדור בקביעות בבית חמותו

וביובל חובות בשמיטה  ויעקב לאור הלכות שמיטת  לבן  בין  ודברים  לי עשרים  )  דין  מך(  בבית   שנהזה  בחידוד,    [א]לא,  האיחוד 

 תשע"ו 

]אורחת ישמעאלים מגלעד, ירידה    ""יגר שהדותא  ברית עם לבן להוציא ממנו תרגום אונקלוס בלשון ארמית  יעקב אבינו כרת

 שבילי פנחס, תשפ"ב מצריימה, גלות מצרים להוציא תורה שבעל פה[ 

אם  )  הקשר בין 'עינוי' ל'עונה', עונה היא זמן, בעברית ובארמית, וישכב אותה ויענה[]  נוי יום הכיפורים במניעת תשמיש המיטה עי

 (קעגמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   [לא, נ]   (תענה את בנותי

קב שמר מצוות רק בארץ  ]לפני כן היתה רק שחיטה בקדשים, וחולין היו אוכלין אף בנחירה, יעיעקב אבינו חידש 'שחיטה' בחולין  

בינת החכמה על  )ויזבח יעקב זבח בהר( ]לא, נד[    ישראל, ומקום הזבח היה ב'מצפה' שעתידה להיות בנחלת מנשה, ודינה כארץ ישראל[

   משך החכמה, תשפ"ב

 אברך, תשפ"ג קיבל בשכרה 'ירושת הארץ שלא במידה'  יעקב  –ההבדל בין אברהם אבינו ליעקב בשמירת השבת 
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ו'מזבח', ש]  ה ראויה בכיסוי הדם שחיט נד]   (זבח בהרויזבח יעקב  )[  חזקה, חזקת אינו זבוחלה,  טת נבייח'זבח'  ]הרב אליהו   [לא, 

 ( טומקרא העדה, תשע"ז )עמ' גרינצייג שליט"א[  

]שלמה במשלי כתב: הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע. לבן יכל להיות ולהחכים בצילו של יעקב לבן ודרכו ויעקב בהליכתו  

)וישב לבן למקומו, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו    בעלייתו עד שהגיע לפגוש מלאכי אלוקים[  -אך הוא שך 'למקומו', ויעקב המשיך ב'הליכתו'  

   בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב ב[-]לב, א בו מלאכי אלוקים(

)ויעקב הלך לדרכו ויפגעו  המלאך פוגע בו  ורק אחר כך האדם רואה אותו    -אדם רואה את חברו מרחוק ואח"כ מתקרב ופוגשו  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"ב  ב, ב[בו מלאכי אלוקים, ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלוקים זה( ]ל

 

 :  יםאקטואלי יםנושא

 

 בי מדרשא, תשפ"ג הרב אליהו הכהן בייפוס שליט"א[] ]גמר מלאכה, מכה בפטיש[בשבת המחוברים זה לזה ניתוק גרביים 

נסע ולא שילם, על פי    בורית ללא תשלום, אםאסור לנסוע בתחבורה צי  תיקוף בנסיעה: ]תשלום חובות נסיעה בתחבורה ציבורית   

 ,יש חברות שאומרות בפירוש לא לשלם חובות  נוהל החברה: . .לאחר הירידה מהאוטובוס  תקנון משרד התחבורה אין חובת תשלום

ום  לתשל  לתשלום כאשר היה מכשיר תיקוף תקין, ויש חברות שמצפות  וכלפיהם יש להסתפק האם דינו כמחילה, יש חברות המצפות 

מספיק    החזר תיקוף: ר.  צריך להשיב לחברות המצפות לתשלום כאשר החוק פוט  אפילו כשלא היה מכשיר תיקוף. ויש להסתפק האם 

בכספי למחמירים  תקין,  תיקוף  למקילים  להחזיר  וכדומה),  (נוער,  מוזל  תיקוף  להשיב  רשאי  להשיב    המדינה  רשאי  המדינה  בכספי 

כלפי החברה יש 'והשיב' ויחזיר  .כלפי משרד התחבורה אין 'והשיב', כי מוותרים על החוב  השבה:, רב קו זהב וכדומה.  תיקוף חינמי

ובאותו אשכול ויש אומרים  באותה חברה  'והשיב'.  יש  גם כלפי משרד התחבורה   ובקוד זהה. כלפי הנהג, מחלוקת אם  'והשיב'  שיש 

חייב. ואם הילד נסע לבדו ומדעתו, יש פוטרים    בא הורה לו לנסוע האבאקטן שנסע ללא תשלום אם הא  קטן:א.  מל  וחייב להשיב תיקוף

 עומק הפשט, תשפ"ג [ דנים לחייבו כשיגדל, ויש שמחייבים תמיד את האב מדין חינוך את הקטן, ויש

נקב  ,  קיצור קיבה,  ניתוח פלסטי  י,  תרומת דם לרווח כספ  ,תרומת דם,  מכירת כליה]האם יש לאדם 'בעלות' על גופו,  חבלה עצמית  

    , תשפ"גאבני משה [רופא שהזיק, הכאה שלא דרך ניציון, לצער עצמו בעבודה קשה,נזיר חוטא שציער עצמו מן היין, דיאטה, באוזן

או אינו בידו להתיר היה פתוח וחזר וקשרו, בפני עם הארץ, בידו  צוואר,  ]פתיחת בית ההאם מותר לקרוע תוית מבגד חדש בשבת?  

איסור הפרדת המנעלים, מכה בפטיש, גמר כלי, קשר שאינו מתקיים זמן רב, תלוי  את הקשר, ניתוק והתרת הקשר כשהוא של קיימא,  

 א עמיקתא, תשפ"געתמש בדעת הבעלים או בדעת אחרים[

 א עמיקתא, תשפ"געתמשבבית ובבית הכנסת[ ]הבדלה ונר חנוכה מה קודם? 

שכח יעלה ויבוא בשחרית או מנחה של ראש חודש, וחזר על התפילה ושכח בה  ]  חודשטר בראש  טל ומשכח    –ההזכרות שבתפילה  

 ותתענג בדשן, תשפ"ג [ , טל ומטר לברכהוטעה בברכת השנים

 ותתענג בדשן, תשפ"ג יכול לצאת משליח הציבור בברכה מעין שבע? האם  –טעה והתפלל ערבית של חול בשבת 

בינת  ]ממצוא חפצך, שבותים, בדיקה בחלון ראווה או אצל חברו, כיבוי חלונות הראווה בשבת[    ה האסורה בשבת ושכר שבתירא

 ההלכה, תשפ"ג 

קי זצ"ל,  הגר"א גניחובסשהוא גר[  כהב קרוב או כהן, יעדיף את השונא, ואם האוהב מקום שנזדמן טובה לשונא ולאו]בכל   לכוף את יצרו

 תשפ"ג 

 מעשה המשפט, תשפ"ג המוכר דבר איסור ואכלו הלוקח 
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]שהייה וחזרת תבשיל על האש, טעם האיסור, ההבדל, גריפת תבשיל שהונח על השיש?    -האם מותר להחזיר בשבת אל הפלטה  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"ב  מהגחלים, פלטה חשמלית, הניח ע גבי הקרקע, על השיש, בדבר שאין בו משום בישול[חלק 

בשחרית   רחום'  'והוא  לומר  במנחה?    -שכח  להשלימו  יכול  בין האם  הקשר  במנחה,  תחנון  אומרים  שלא  חודש  ראש  ]ובערב 

 האיחוד בחידוד, תשפ"ב ו'והוא רחום' לתפילת שמונה עשרה, חילוק בין 'תחנון' ל'והוא רחום', חתן, חודש ניסן[ 

]האם מותר ליטול פרחים שהונחו על הקבר לכבוד המת וליהנות ?  הציון כסגולה לרפואההאם מותר להשתמש בנר שהדליקו על  

 וישמע משה, תשפ"ב  מהם[ 

 וישמע משה, תשפ"ב  ]האם היתום קודם או שליח הציבור קודם[ שכח לומר תתקבל ויש שם יתום שצריך לומר קדיש

]הבעל או אחת הבנות, ואם הבת מדליקה בכל ליל שבת, כמה נרות יש להדליק  מי ידליק נרות שבת כשהאשה לא נמצאת בביתה?  

 וישמע משה, תשפ"ב  בבית כשהאשה לא נמצאת, המדליקה שני נרות בנערותה כמה נרות תדליק אחר נישואיה[ 

 וישמע משה, תשפ"ב  ]בר מצוה, חזקה דרבה, מצוות כתיבת ספר תורה[? ה יכול לכתוב אות בספר תורההאם בחור בן ארבע עשר

 וישמע משה, תשפ"ב ? האם בריכת השחיה נחשבת שינוי מקום ביחס למלתחה 

]פרטיות, העברת מנין חצרות בתקופת הקורונה למקום אחר בשל קיומו של משרד יעוץ בקומת הקרקע, וזכות הפרטיות  היזק שמיעה 

משא ומתן,  בציבור[  של הלקוחות, מול זכות השימוש הסביר של דיירי הבית המשותף, מניעת היזק ראיה, מניעת היזק שמיעה, תפילה  

 תשפ"ב 

]מטפל בארגון חסד המפעיל מכון פיזיוטרפיה שיחק עם כדור עם אחד המטופלים וגרם נזק למתקן פיזיוטרפי ע"י אחד המטפלים  

סדק לציוד, הוא הדביק את הסדק, אך עמידות הציוד נפגמה, האם הוא חייב לשלם למכון, למשפחת התורמים של הציוד, מזיק בשוגג,  

 משא ומתן, תשפ"ב רשלנות, שומת נזק בחפץ משומש[ 

המשכיר?   את  מחייבת  דירה  להשכיר  טלפונית  התחייבות  מגיפת  האם  בשל  הנוראים,  לימים  קבועה  דירה  שכירות  ]ביטול 

חוזה, קניין   הקורונה, תוקף הסכם שכירות שנחתם בשיחה טלפונית, ניתן לבטל הסכם בטענת 'אונס', טענת 'מי שפרע' במבטל הסכם,

 וישמע משה, תשפ"ב )המשך(    וישמע משה, תשפ"ב  'סיטומתא בדיבור'[

]כלי המקלף שום ע"י ניעור, והיה נקי אך השתמשו בו קודם לחלב, האם השום אסור לשום?  האם מכניס טעם    -קולפן שיני שום  

 וישמע משה, תשפ"ב   עם בשר, בשר בחלב[

)המשך(    וישמע משה, תשפ"בב ואם, שלום בית[  ]כיבוד אהאם מותר לרמוז לאביו ולאמו שהוא מעדיף שלא ישתתפו בשמחתו?  

 וישמע משה, תשפ"ב 

]ע"י גוי בגרמא, האם להניח תפילין לחולה במחלה מידבקת בשם הויה, כיצד ניתן למוחקו?    -קודש לה'    -ילד שכתבו על מצחו  

 וישמע משה, תשפ"בכשהנוהל ששורפים כל כליו אח"כ, ע"י גוי[ 

]ביטוח, נזיקין, חברת הביטוח לא מוכנה לשלם ללא דו"ח שמאי, דו"ח שמאי הזיק לרכב חברו והניזק תקנו ללא הסכמת הביטוח  

התיקון   עבור  לשלם  או  הרכב  את  לתקן  חייב  המזיק  האם  בתשלומים,  חייב  מבוטח  רכב  מזיק  האם  התיקון,  אחר  מתאפשר   -לא 

כשהניזק מעדיף לקבל כסף בתמורה ולא לתקן את רכבו, האם תיקון הנזק ע"י הניזק הוא 'גרמא' או 'גרמי', האם חייב הניזק לשלם 

למזיק לצאת ידי שמים, האם למזיק יש טענה שיכל לתקן את הנזק במוסך זול יותר, חיוב גרמי ללא כוונת זדון, האם תפיסה מועילה 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב לניזק יש זכות לבקש תיקון הרכב במוסך המקובל עליו[ כשבא לצאת ידי שמים, האם 

 אהלי טהרות )פא(, תשפ"ב  ]טומאת כהנים[העוברת תחת בית עלמין  -מנהרות המטרו 

טחונות של אביו, חשש איסור ריבית, בשליחות אביו, חברה בע"מ, מודעות בית ההשקעות י]קניה בבשימוש בחשבון מסחר של אחר  

 משא ומתן, תשפ"ב  שהבן שלוח של אביו, היתר עסקא[

 אהלי טהרות )פא(, תשפ"ב תלי וגגות הבית )ב( וטומאה בכ
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ג' קולות: בדבר מצוה ]  ?התחיל לאכול סעודה שלישית אחר השקיעה, האם ימשיך על  יאכל כדרכו או רק כביצה, או לסמוך 

יום   וספק עשה דרבנן דקיום מצות   -לסמוך על דעת הרז"ה שבספק חשיכה מותר לאכול עד צאת הכוכבים, בין השמשות הוא ספק 

שקיעה   זמן  הדחק  דבשעת  יוסי  ר'  על  לסמוך  הבדלה,  קודם  דאכילה  דרבנן  איסור  ספק  דוחה  שלישית  דקות סעודה  כי"ג  רק  הוא 

פניני    שליט"א[  ברהם זנגרהרב אומחצה. הואיל ואשתרי אשתרי. התחיל בהיתר. אכילת מצה בסעודה שלישית בערב פסח שחל בשבת[ ]

 הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב 

האם תוך כדי דיבור מועיל רק להוסיף ]  ?עבר על איסור 'ודבר דבר' בשבת, ומתחרט תוך כדי דיבור, האם תיקן את העבירה

פעולה אחרונה. חזרה מקללה, חזרה משבועה, חזרה מלשון הרע, שמע  ולתקן את מעשהו או דיבורו הראשון,   לעוקרו, ביטול  גם  או 

הבדל בין חזרה במעשה לבין חזרה במחשבה, דברים הבדלה בבית הנכסת ומתחרט שיצא ידי חובה האם יכול לחזור בו ולהבדיל בביתו, 

כפופים, חזרה מברכת בורא מאורי האש בהבדלה, הזכרה    ף התלויים בדעת, חזרה מהזכרת טל ומטר בימות החמה, חזרה מברכת זוק

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"ב  חיים הלפרט שליט"א[ הרב ]או בקשה[ 

בהלכה   בינוי'  'פינוי  ריבוי עסקת  המקוריים,  מהשותפים  שונה  שדעתם  לבניין  גורמים  הכנסת  וחלקם,  השכנים  שותפות  ]דילול 

זכויותיו לקבלן  זכויותיו, העברת  על  גמר הבינוי החדש, סרבן העומד  ועד הבית המוגדלות אחר  דיורים, שיוני צביון הבניין, הוצאות 

לדעת חבירו, נדל"ן, קניין, לפי עיוור בחתימה לקבלן, הרסו את בניין ולא גרימת לחץ על השאר, שליח לדבר עבירה, שותף הגונב לדעתו  

הצליחו לבנותו האם חייבים לשלם לבעל הדירה, פשיטת רגל של הקבלן, האם מניעת הקמת בניין חדש אסורה מדין כפיה על מידת 

שכירה לאחר, ועשית הישר והטוב, תנאי סדום, זכות האדם לא לסבול בתקופת הבניה והשיפוצים, כשבעל הדירה אינו דר בה אלא מ

בי"ד כשלאחד יש הפסד גדול יכול להעזר ע"י נכסי זולתו, האם פינוי בינוי הוא צורך גדול שהשכנים כופין זה על זה, האם ניתן לכוף 

בוריים ולא על  סרבן מדין שותף הנוהג שלא כדרך השותפים, מנה המדינה, שותף שאינו נוהג כמנהג המדינה, שותפות על השטחים הצי

נויה של ארץ ישראל, תושבות, להכריח את  ניתן לאתר את בעל הדירה, לכוף לפינוי בינוי בארץ ישראל מדין  הדירה הפרטית, כשלא 

המיעוט מפני צורך הרבים, תוקפו של 'חוק פינוי בינוי', ז' טובי העיר, תקנת קהל, רוב קהל, לטובי העיר יש כח בית דין הגדול, האם  

כמת אדם חשוב בתקנת הקהל, טובי העיר שאינם שומרי מצוות, כשמינויים או החלטותיהם לקויות, כשעצם התקנה נצרכת, צריך הס

כשהסרבנים הם מומרים, תוקף 'חוק פינוי בינוי' מטעם דינא דמלכותא בארץ ישראל, אדעתא דהכי נשתתפו בבניין, התחדשות עירונית 

בתי קומות  - לשכונת  וילות  בניין הפיכת שכונת  לקנות  גבוה, האם מותר  לבניית מגדל אחד  הבנינים הקטנים  לפנות את  ניתן  , האם 

אבני משה,  שנעשתה בו עסקת פינוי בינוי בכפיית חלק מהדיירים, קרקע אינה נגזלת, מחזיק ידי עוברי עבירה, בטיחות וחיזוק הבנינים[ 

 תשפ"ב 

]פריעת חובו של חברו, בעל חוב דוחק, יורד לתוך שדה חברו שלא ברשות, ניתקו את החשמל   שילם עבור חברו חוב לחברת החשמל

וחברו שילם עבור החיבור, האם חב לשלם לחברו את מה ששילם לחברת החשמל, בעל החוב טוען שהיו אחרים משלמים עבורו, שדה 

 בינת המשפט, תשפ"ב  יטע[העומדת ל

לקיים מצוה כדי  לקבל נשיכות או מכות  למשכב, שתיית ארבע  ?  האם חייב אדם  נפילה  כאבי ראש,  כלב,  נשיכת  עצמי,  ]סיכון 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"ב כוסות, פטור מחובת הוכחה אם יכוהו, פטור ממצוות אחרות אם יכוהו[ 

נסיעה במהירות סבירה, במהירות גבוהה, כשהנתיב האמצעי היה פנוי,   לולית בכביש,]שמים שניתזו ממכונית חולפת בימי הגשם  

בערב שבת   גשמים להיתר להוציא מים מחנותו לרשות הרבים, בימות הקיץ, בימות החורף, רץ  בין התזת מי  בור המתגלגל, ההבדל 

ידה, נזקי בעל כוורת המגדל דבורים לשכנו, שימוש בשונה מהמדליק נר חנוכה שיכול לשבת ל  -רץ ולא יכול להימנע מלהזיק    -והזיק  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב חקלאי מקובל בתוך חצר השכן, מזיק ונזקי שכנים[ 

אשיחה בחקיך,    ה בשבת הראשונה, תינוק הנולד סמוך לשקיעה[]זמן ההדלקה, תפילת מנחה, שהחיינו לכל הלכות הדלקת נרות שבת  

 תשפ"ב 

 ]קנה בשטר מזוייף שקיבל בטעות, והמוכר כבר העבירו לאחר, תשלום בכסף מזוייף אינו מהווה תשלום[ קניית סחורה בכסף מזוייף  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב 

 ותתענג בדשן, תשפ"א ]יארצייט[ סעודות באזכרה לעילוי נשמה 
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פניני הלכה מראשי חבורות    שליט"א[  וייספיש]הרב נחום  לי שמלאכתו לאיסור?  כ  אאם הוהשל מים חמים וקרים    ברז אמבטיה 

 בישיבת מיר, תשפ"א 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א שליט"א[  הרב אליסף פרלמן ]  עור אבק מבגד חברו בשבתני

]ספק גוי ספק ישראל, מל ולא טבל, מלאכה בחצי שיעור, לובש טלית    ןנ שמירת שבת באדם שהוא יהודי מדאורייתא וגוי מדרב

מדרבנן, האם מצטרף לזימון, לעשות מלאכה בבין השמשות, עכו"ם ששבת אסור רק במחדש  ן החי בשבת ברשות הרבים, אכילת אבר מ

    פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"אזנגר שליט"א[  הרב אברהם ] [דת

]גר שטבל לשם גירות והיתה עליו חציצה במיעוט המקפיד, או שטבל שלא שמירת שבת ביהודי מדאורייתא וגוי מדרבנן ]המשך[  

עכו"ם, שיעשה   וחציה  ישראל  בעיר שחציה  הנמצא  תינוק  ולא טבל,  גר שמל  בי"ד טועים,  בפני  בלילה,  בי"ד  בפני  בפני שלושה, טבל 

בשבת ברשות הרבים, שיעשה מלאכה בשבת ע"י שליח, שיעשה מלאכה בשבת שיש בה טורח,   מלאכה בשבת בחצי שיעור, שילבש טלית

שיעשה מלאכה בשבת לצורך פיקוח נפש, שיעשה מלאכה בשבת בבין השמשות, האם מותר לו לאכל אבר מן החי מדרבנן, האם הוא 

לזימון[ ואיסורים מדרבנן, האם הוא מצטרף    -  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר  א[  זנגר שליט"הרב אברהם  ]  פטור ממצוות 

  )עמ' סא(  אוסף גיליונות, תשפ"א

 דברי שי"ח, תשפ"א  זצ"ליבסקי "ח קנרהג -הנהגות השייכות ללידת תינוק וברית מילה 

למקפיא   מחצית  והחזרת  לשניים  בשבת  קפוא  שלוק  קופסת חיתוך  שתיה,  פחית  פעמי,  חד  לשימוש  פתח  בשבת,  כלי  ]פתיחת 

לאיגלו ושלוק, ההבדל בין אריזות חטיפים לשקית חלב[ שימורים, עשיית כלי מגוף אטום, ההבדל בין קופסת שימורים ושקית חלב  

   נהורא דשמעתתא, תשפ"א

יש בהלואות ופיקדונות ברבית המחושבת לפי יתרות יומיות בבנקים, האם    האם יש חשש שכר שבת]  שכר שבת על פקדונות בבנקים

פיקדון ארוך לפק"מ ובן  בן משכנתא להלואה קצרה,  על מכירת חפץ, שכירות חילוק  נטילת שכר  על הנותן,  על המקבל או  , האיסור 

שכר שבת בקנס, תשומי בעל המורד באשתו, שכר שבת בניכוי חוב, בהבלעה, חודשי או יומי, האם בהיתר עסקה יש שכר שבת על כלים,  

   בירור הלכה, תשפ"א[ ם אלא על פדיון השבועההימים, התשלום אינו על הימי

]וקודם בדיקת חמץ, סועד מבעוד יום, במקום שאסרו טעימה    איסור טעימה קודם קידוש והבדלה והתחיל בהיתר אין מפסיקין

לישית שנמשכה לתוך הלילה, האם רשאי לאכול בסעודה שלישית  מדוע אין מפסיקים בסעודה שהאם יש היתר של 'התחילו בהיתר',  

   שיעור הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א אחר חשיכה דבר הטעון ברכה לפניו[

כתיבת  מחיקת דברי תורה מהלוח   לצורך  או מדרבנן, מחיקה מלוח  ללא שמות קדושים אסורה מדאורייתא  ]גניזה, כתבי הקודש 

דברי תורה חדשים, פעולת תיקון, אינה דרך השחתה וביזיון, מחיקה לצורך כתיבת דברי חול, כתב בטעות שם קודש על הלוח, מחיקה  

חיתוך שם קדוש מהלוח והצלת הלוח, הדבקת דף על הלוח כדי להסתיר את שם ה', כתיבת שם  בגרמא, הוצאה לגשם, מחיקה ע"י גוי,  

  עומק הפשט, תשפ"אה' ע"י קטן[ 

 עומק הפשט, תשפ"א ]בפקודה קולית[הדלקת נר חנוכה לקשיש ע"י רובוט 

 עומק הפשט, תשפ"א ]מנהג ישראל תורה, הלך אחר המנהג, מנהג אותיות גיהנם, מנהג גרוע, סיווגי מנהגים[פוק חזי מאי עמא דבר 

ונדרי רשות   נדרי קרבן בהבאה או בהקרבה, חובת קיום נדרי מצוה  נדרי מצווה אף במחשבה, קיום  ]מצוה אחת או שתי מצוות, 

נדרי בקיימת ומחיל על עצמו חלות חיוב נוספת של אותה המצוה,  קבלה לדבר מצוה שמוסיף על מצוה  קבלה לדבר מצוה אינה נדר,  

 שיעורי בינה, תשפ"א ה[ רשות מחילים חובה לעשות דבר הרשות שאינם מצו

עיוור, הקל הקל תחילה, הגשת מאכל למי שלא יברך, לעבור  ]הדרכת נתיב נסיעה בשבת למחלל שבת, מסייע, לפני  הלעיטהו לרשע  

כביש בשבת כשיגרום לרכב לעצור, לפתוח מסעדה בשרית בתשעת הימים למנוע אנשים מלאכל במסעדת טריפה, לתת הכשר למקום  

והארכת דרכם של יכשיל באיסורים קלים, הפגנה בשבת, סגירת רחובות לתנועה בשבת  מחללי שבת,    שיציל מאיסורים חמורים אך 

התקנת מערכת אזעקה המופעלת גם בשבת, טבילת גרושה הנשואה לכהן, סידור קידושין לפרוצים, זיכוי גט לאשת איש, הנחת רעל כדי  

 עומקא דפרשה, תשפ"א  לתפוס גנב, ערבות לרשע הפרשת מומר מאיסור, האכלת יעקב לעשו את נזיד העדשים[
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עוברים בין היושבים ומבקשים הם  ,  והשני ישראל  חד לויאשני עניים  לפניו  יש בידו רק פרוטה אחת ליתן לצדקה, ו]  קדימות בצדקה

את הפרוטה לעני הלוי שיבוא אליו   לתתכדי  לו  מנע מלתת לעני  יהאם מותר לה ,צדקה, וראשונה ניגש אליו העני הישראל ומבקש צדקה

בארץ ישראל או בחו"ל,  ו, הקדמת לוי לצדקה, הקדמת לוי לשאר מצוות,  או צריך לתת הפרוטה לעני הראשון שבא לפניקצר,  בעוד זמן  

של צדקה  חכם,  תלמיד  ועני  ע"ה  עני  המצוות,  על  מעבירין  אין  מיוחס,  שאינו  לוי   לוי  קדימת  קרובו,  הקדמת  ציבורית,  וצדקה  יחיד 

 האיחוד בחידוד, תשפ"א  לברכת הזימון[

 וישמע משה, תשפ"א   ' האם יצא?שעשני כרצונו'אמר  'שלא עשני אשה'בברכות השחר ובמקום טעה 

בית הכסא לאחר צאת השבת לפני שאמר ברוך המבדיל, ואין לו נייר חתוך אלא גליל  ]נמצא ב  אמירת 'ברוך המבדיל' בבית הכסא

, קריעת גליל הנייר כלאחר יד,  להתיר לעצמו את השימוש בגליל הנייר  בית הכסא כדיב  ' ברוך המבדיל'נייר בלבד. האם מותר לו לומר  

 וישמע משה, תשפ"א ע"י המים, בשינוי, תקיעת שופר כשגופו אינו נקי, קיום מצוות במקום שאינו נקי[  

לפניו שתי סוכות וידוע לו שאחת מהן פסולה באופן שאינו ניכר  ]אכילה בסוכה,    ן של חג הסוכותספק בכשרות סוכה בליל הראשו

,  כגון שנעשתה בפסול של תעשה ולא מן העשוי שאין אפשרות להכיר בו בדיעבד. האם יש לו עצה לצאת ידי חובתו בליל א‘ של סוכות

 וישמע משה, תשפ"איאכל כזית בשתי הסוכות, יתקן שניהם ע"י נכרי[ 

]מבושל כל צרכו, התבשיל חם, תבשיל שיש בו עצמות,   , האם ניתן להחזירו?ט מעל האש בטעות בליל ש"קנהוריד סיר טשול

, כוונה חיובית או העדר כוונה שלא להחזיר, עודו בידו, האם הנחה על השיש כיום דינו כמניחו על הקרקע או כספסל, אש דעתו להחזיר

גרופה וקטומה, בשעת הדחק לצורך אורחים, שהיה על גבי קדרה ריקה או צלחת הפוכה, הנחת בלעך על האש בשבת, בישול בשבת[ 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א 

עכו"ם   בה  שיש  בעיר  רשות  בשבת  -שכירת  עירוב  במצב   לצורך  מרוכז,  באופן  מהשלטונות  בנפרד,  גוי  מכל  רשות  ]שכירת 

ולקיטו,  שכירו  החשמל,  חברת  ישראל,  בארץ  שלטונות  זה,  צורך  המקומית  המשטרה  או  העיריות  סמכות  שלום,  בעיתות  מלחמתי, 

ות, סיבת ההרחקה מן שכירות רשות לבית חולים, טלטול קטנים קודם בר מצוה בעירוב ללא שכירת רששכירת רשות בחצר או בבית,  

  לענין הלכה, תשפ"א העכו"ם כיום בחו"ל ובארץ ישראל, טלטול דרך חדר המדרגות[

 לענין הלכה, תשפ"א   יב[-]דף דשאלות מעשיות במסכת בבא מציעא 

בירורים בהלכה,    ]לרב או לראש הישיבה, הקבלת פני רבו ברגל, כבוד רבו, לימוד תורה מרבו[  אמירת 'שבת שלום' לרב בליל שבת

  תשפ"א

שווה פרוטה, מלגה לאברכי כולל שבת, מחילת חוב כשכר שבת,  מ]שכר תקיעת שופר, שכר שבת בפחות    בענין שכר שבתתשובות  

 ( עהר )תצח(, תשפ"א )עמ' המאו  [ זצ"ליבסקי קנ גר"חה][ לימוד מסכת תמורת שכר בשבת, שכר שבת בזמן תוספת שבת 

 (עזהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[ הרב יעקב עדס ]  תרומת חו"ל לטמא

המאור )תצח(, תשפ"א )עמ'    ן שליט"א[הרב חיים ברכיה ליברמ]  ?האם מותר להחליף יריעה של ספר תורה בשביל הידור מצוה

 (פ

 ( פואור )תצח(, תשפ"א )עמ'  המ שליט"א[  הרב חיים שלום הלוי סגל] תמיד וקי נצור הוי תחנונים ואין חובה לאמרואל

 ( פזהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[ הרב שמאי הכהן גרוס] שונותאלות ותשובות ש

תשובה לידי  המביא  רק  קושיא  דאין  שואלין,  אין  יישוב  לה  שאין  נתן  ]  קושיא  בלויאהרב  )תצח(,    שליט"א[  בנימין  המאור 

 ( צדתשפ"א )עמ' 

 (צחהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[ הרב דוד בלום] שמיעת ברכת כהניםלצורך  הפסקת לימוד תורה 

 ( צטהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[  הרב אליעזר כהן ] ]ביטול חוזה עבודה[  בשכירות פועלים 'תרעומת'דין 

 ( קדהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[ אמיר ולרהרב ] ?האם מותר לסופר לכתוב סת"ם קודם התפלה
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 (קיגהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[ הרב יעקב אהרן סוקצילס] ?עלינו בציבור או תחנון אחרי שמו"ע

 (קטוהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ' שליט"א[ הרב רפאל סויד ]זכויות יוצרים 

 (קכההמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'   שליט"א[  הרב חיים מלין ] הוראות בענייני קידוש והבדלה

 ( קלגור )תצח(, תשפ"א )עמ' המאשליט"א[ הרב יצחק זאב גאלאמבעק ] ?רשעים שיחזרו בתשובהעל  ם יש מצוה להתפלל הא

 ( קמאהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'   ]הרב נתן בלויא שליט"א[  תתאוה האכילה בשב

מאתיים שנה לגר"ח מוולאזין זצ"ל,    אחריה[]על נס הוריו, שקרה קודם לידתו או    ברכת שעשה נס במקום הזה על נס אימו של רבו

   תשפ"א

 

 

 פחה לבית ולמש

 ג תשפ"   ]הגר"י ענגיל זצ"ל[אברך 

 ג תשפ" אגעדאנק   

 ג תשפ"אז נדברו  

 ג תשפ"  בדרכו אמונה 

 ג תשפ" בינת זקנים  

 ג תשפ" דברי שי"ח   

 ג תשפ" דרישה וחקירה   

 ג תשפ"    דרכי החיזוק

 ג תשפ" הפרשה המחכימה  

 ג תשפ" והיו הדברים ]מהרא"ל צינץ זצ"ל[  

 ג תשפ" וארטים לפרשת השבוע  ו

 ג תשפ" ושננתם לבניך  

 ג תשפ"   חדוותא דאורייתא 

 תשפ"ג חידודי הפרשה  

 ג תשפ" להתבונן 

 ג תשפ"    להתעדן באהבתך

 ג תשפ"  שבתמאורות ה

 פ"ג תשהמקרא בפרשה[    ים בטעמימטעם ]רמז

 ג תשפ" ממגד גרש ירחים  
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 תשפ"ג מפיק מרגליות 

 ג תשפ" נפש שוקקה 

 ג תשפ" נר לשולחן שבת  

 ג תשפ" סיפורי צדיקים  

 ג תשפ" עינינו גל   

 ג תשפ" ומוסר מחשבה  –על הפרשה 

 ג תשפ"   פניני הפרשה 

 ג תשפ" פניני תרגום יונתן 

 ג תשפ"  פרי עמלנו

 ג תשפ"   תורת הביטחון

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון  

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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