מראי מקומות לפרשת בחוקותי
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
נר לשלחן השבת – תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב
דברי ישרים  -תשע"ה תשע"ד תשע"א
סיפורי צדיקים – תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
שבת טיש – תשע"ו
מאורות הפרשה – תשע"ג

נושא בפרשה :ירידת גשמים

כניסה לבית כנסת ללימוד בכדי להינצל מהגשם [אדם רגיל ות"ח] [ונתתי גשמיכם בעתם] [כו ,ד] מעדני
אשר ,תשע"ד
אדם שנברא מעפר אינו יכול להצמיח מצוות כי אם על ידי עמל התורה שנמשלה למים
בעתם] [כו ,ד] שבילי פנחס ,תשע"ג

[ונתתי גשמיכם

ריצה בשבת בכדי לא להירטב בגשם [ונתתי גשמיכם בעתם] [כו ,ד] מעדני אשר ,תשע"ד
פתיחה או שימוש במטריה בשבת [ונתתי גשמיכם בעתם] [כו ,ד] מעדני אשר ,תשע"ד
מדוע אין מברכים בזה"ז 'הטוב והמטיב' בירידת גשמים [ונתתי גשמיכם בעתם] [כו ,ד] מעדני אשר,
תשע"ג
מדוע אין מפסיקין לבקש גשמים שלושים יום קודם הפסח ,להגן על עולי הרגלים? [ונתתי גשמיכם

בעתם] [כו ,ד] מעדני אשר ,תשע"ג
הקרבן שהביא חוני המעגל אחר ירידת הגשמים ,היה קרבן תודה או שלמים? [ונתתי גשמיכם בעתם]

[כו ,ד] זרע ברך ,תשע"ג
חוני המעגל עג עוגה בצורת ס' לירידת גשמים ,לרמז את זכות ס' מסכתות הש"ס
בעתם] [כו ,ד] שבילי פנחס ,תשע"ב

[ונתתי גשמיכם

שאר עניני הפרשה
עמלות בתורה [אם בחוקותי תלכו ,ברש"י] [כו ,ג] שלמים מציון ,תשע"ו מדי שבת ,תשע"ו כאיל
תערוג ,תשע"ד פניני דעת ,תשע"ו אורות הגבעה ,תשע"ד
מדוע מיעטה התורה בברכות וריבתה בהיפך ,הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות? [אם בחוקותי

תלכו] [כו ,ג] אשכול יוסף ,תשע"ד
חוקי הבריאה קודם החטא [אם בחוקותי תלכו] [כו ,ג] נר יששכר ,תשע"ד
האם יש מיעוט עמל בתורה בלימוד בגמרות המבוארות החדשות? [אם בחוקותי תלכו ,ברש"י] [כו ,ג]

וישמע משה ,תשע"ה
השילוב הנפלא בין "יגעתי ומצאתי תאמין" לבין "יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו"
תלכו ,ברש"י] [כו ,ג] שבילי פנחס ,תשע"ה
לעתיד לבוא כשאילנות יתנו פרי מיד האם לא יחולו דיני ערלה?
במשנת הפרשה ,תשע"ה מעדני אשר ,תשע"ב

[אם בחוקותי

[ועץ השדה יתן פריו ,בתו"כ] [כו ,ד]

מדוע הותר לקצוץ אילני סרק ,הרי לעתיד לבוא יתנו פירות? [ועץ השדה יתן פריו ,בתו"כ] [כו ,ד] מעדני
אשר ,תשע"ב
סדר ברכת המזון [ואכלתם לחמכם לשובע] [כו ,ה] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה
הפריש חלה ונשאל על חלתו [והפקדתי עליכם בהלה ,ודרשת הגמ' ב'חלה'] [כו ,טז] נוה ההיכל ,תשע"ב
תכלית היסורים בעולם הזה [ויספתי ליסרה אתכם] [כו ,יח] נר יששכר ,תשע"ה
כבוד בית הכנסת והשימוש בו [והשימותי את מקדשכם] [כו ,לא] אשר ליהודה ,תשע"ד
הקרבת קרבנות בזמן הזה ,לדעת הרמב"ם בהעדר 'ריח ניחוח' [ולא אריח בריח ניחוחכם] [כו ,לא]

מלאכת מחשבת ,תשע"ו
חיובי שמיטה ויובל כשאין בני ישראל על אדמתם [אז תרצה הארץ את שבתותיה] [כו ,לד] מלאכת
מחשבת ,תשע"ו
ערבות במצוות ,ודין ערבות בעוסק במצווה [יצא מוציא ,עוסק במצווה ופטור שקיים מצווה האם
יצא ,האם מברך עליה] [וכשלו איש באחיו] [כו ,לז] שלמים מציון ,תשע"ו זרע ברך ,תשע"ד עולמות,
שנה
ערבות במצוות דרבנן [וכשלו איש באחיו] [כו ,לז] מעדני אשר ,תשע"ג
אפרושי מאיסורא מדין ערבות [וכשלו איש באחיו] [כו ,לז] עולמות ,שכח
חישוב 'דמים' ו'ערכין' של היוצא ליהרג [ואח"כ הוזמו עדיו ,או גוסס והבריא] [בערכך נפשות לה'] [כז,

ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
מסדרין לבעל חוב [הסדרי תשלומים] מה קודם תשלומי שכר לעובד או הוצאות שבת של המעביד [והעמידו לפני הכהן] [כז ,ח]

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
מסדרין לבעל חוב [הסדרי תשלומים] האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי מצוה?
ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

[והעמידו לפני הכהן] [כז,

הקדיש אבר מן הבהמה האם פשטה הקדושה בכולה
ט] זרע ברך ,תשע"ג

[ ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה' כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קודש] [כז,

סמיכת יורש על קרבן שירש מאמו [ואם המר ימיר] [כז ,י] זרע ברך ,תשע"ג
האם 'תמורה' הוא לאו שאין בו מעשה? [הקדש בכתיבה או במחשבה] [ולא ימיר אותו] [כז ,י [ הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד
האם 'תמורה' בשבת דינה שונה מבימות החול? [ולא ימיר אותו] [כז ,י[ מעדני אשר ,תשע"ב
שליח לדבר עבירה בעשיית 'תמורה' מדוע צריך מיעוט מיוחד? [ואם המר ימיר] [כז ,י] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד
עניני הקדש [במחשבה ,בזמן הזה ,הקדשת בנו ,להישאל על ההקדש ,הקדש כל נכסיו [ואיש כי יקדיש]

[כז ,יד] עומקא דפרשה ,תשע"ד אשכול יוסף ,תשע"ד
חרמי כהנים בזמן הזה [עצת המנחת חינוך] [אך כל חרם אשר יחרים איש לה'] [כז ,כח] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ג
משפט החרם [תוקף תקנות הקהל או הציבור מדאורייתא או מדרבנן ,תחולתו על הנוכחים ,על זרעם,
על מצטרפים לקהילה .חרמים על מקומות] [אך כל חרם אשר יחרים איש] [כז ,כח] עולמות ,קנד
תורה והוראה ,תשע"ב
חרמים [חרם סתם או חרם לכהנים] [אך כל חרם אשר יחרים איש] [כז ,כח] הגר"א עוזר ,תשע"א
מעשר שני ממון גבוה [וכל מעשר הארץ  ...קודש לה'] [כז ,ל] הגר"א עוזר ,תשע"ה
ספק דאורייתא לקולא לדעת הרמב"ם ,ומה הדין לגבי ספק מצוה?
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

[העשירי יהיה קודש] [כז ,לב]

הפרשת מעשר בהמה ,מבהמה שהיא ספק ממונו [העשירי יהיה קודש] [כז ,לב] הגר"א גניחובסקי ,ע"ה
וזוכר חסדי אבות [הזכרתם בתפילה ,כשהבנים חוטאים ,כשהאבות חוטאים ,להזכיר עד מתי]
]וזכרתי להם ברית ראשונים] [כז ,מה] עומקא דפרשה ,תשע"ב

~

~

~

~

~

~

~

אוסף עלונים לשבת מגדולי ישראל תשע"ו
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ד

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת בחוקותי ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול
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