לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'
בהר בחוקותי

באתר "בינינו" :

פרשות בחוקותי
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני

[לפי סדר א' ב']

אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שיח

משנתה של תורה

קול יעקב

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

לצפיה בעשרות

[לפי סדר א' ב']

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

שיעורים על פר'
בהר בחוקותי

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

באתר "בינינו" :

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

נושא בפרשה :ירידת גשמים
נושא בפרשה :ערבות במצוות ובמניעת עברות

למאגר עלוני

שאר עניני הפרשה:

פרשת השבוע
ומועדים

נושא בפרשה :ירידת גשמים

(גם משנים
כניסה לבית כנסת ללימוד בכדי להינצל מהגשם

[אדם רגיל ות"ח] (ונתתי גשמיכם בעתם) [כו ,ד]

מעדני אשר ,תשע"ד

הלכות שכיחות לימי הגשמים [האם כשיורד גשם בשבת יש היתר לרוץ ,מדוע בזמננו כשיורדים גשמים
אין מברכים ברכת הטוב והמטיב ,יציאה עם מטריה פתוחה או סגורה בשבת ,מדוע לא חייבו להפסיק
לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח כדי שלא יתרטבו עולי רגלים ,בהורדת הגשם בשבת האם אין
הקב"ה עובד משום זורע ,מתי גשמים בחג הסוכות הם סימן רע ,כניסה לבית כנסת בזמן הגשם כדי
להינצל מהגשם וגם ילמד שם ,האם לתלמיד חכם יש היתר להיכנס לבית הכנסת כשיורד גשם] תורת

קודמות)
באתר "בינינו" :

המעדנים ,תשע"ח

אדם שנברא מעפר אינו יכול להצמיח מצוות כי אם על ידי עמל התורה שנמשלה למים

(ונתתי

ניתן להעביר או

גשמיכם בעתם) [כו ,ד] שבילי פנחס ,תשע"ג

להפיץ דף זה

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?

לתועלת הרבים

(ונתתי גשמיכם בעתם) [כו ,ד] מעדני

אשר ,תשע"ג

מדוע אין מפסיקין לבקש גשמים שלושים יום קודם הפסח ,להגן על עולי הרגלים?

ובתנאי שלא
(ונתתי

גשמיכם בעתם) [כו ,ד] מעדני אשר ,תשע"ג
חוני המעגל ואליהו הנביא [עג עוגה לירידת גשמים] (ונתתי גשמיכם בעיתם) [כו ,ג] שבילי פנחס ,תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

הקרבן שהביא חוני המעגל אחר ירידת הגשמים ,היה קרבן תודה או שלמים?

(ונתתי גשמיכם

בעתם) [כו ,ד] זרע ברך ,תשע"ג תשע"ח

חוני המעגל עג עוגה בצורת ס' לירידת גשמים ,לרמז את זכות ס' מסכתות הש"ס

(ונתתי גשמיכם

לצפיה בעשרות

בעתם) [כו ,ד] שבילי פנחס ,תשע"ב

שיעורים על פר'

נושא בפרשה :ערבות במצוות ובמניעת עברות
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

בהר בחוקותי

באתר "בינינו" :

ערבות במצוות דרבנן [ערבות במצוות מול ערבות בממונות ,העדר מסוימות וידיעה בשעת קבלת
הערבות ,ערבות על לאוין] זרע ברך ,תשע"ד
ערבים זה
ערבות במצוות [כל שאינו מחוייב בדבר ,אינו מוציא את הרבים ידי חובתן ,שהרי כל ישראל ֵ
בזה במצוות .האם גדרו שהמוציא נחשב כאילו לא יצא ידי חובה והוא כמחוייב בדבר ,או שזהו דין חדש
שרשאי להוציא אף שאינו מחוייב ,ועוד צ"ב בגדר דין ערבּות במצוות ,האם זו מצוה בפני עצמה [וכמו שיש
מצות תוכחה כן יש מצות ערבּות] או שזהו ענף וסניף לכל מצוה ומצוה ,אינו בר חיובא בכל המצוות ,אינו
בר חיובא רק במצוה זו שבא להוציא אחרים ,ובר חיובא בשאר המצוות ,גם באותה מצוה הוא בדרך כלל
בר חיובא ,אלא שעתה אינו בר חיובא במצוה זו ,קידוש בשבת :האם בעל שהתפלל מעריב בליל שבת,
יכול להוציא את אשתו ידי חובה בקידוש לפני שהתפללה מעריב .קריאת מגילה :בן כרך הקורא לבן עיר
בי"ד ,ובן עיר הקורא לבן כרך בט"ו .ספירת העומר :שכח לספור ספירת העומר יום אחד ,האם רשאי
לברך כדי להוציא ידי חובה מי שחייב בספירה .ערבּות בברכת הנהנין :בסוגיא במסכת ראש השנה מבואר
שאין דין ערבּות בברכת הנהנין "שאינו חובה על האדם" .וצ"ע שהרי אסור ליהנות מהעולם הזה בלא
ברכה ,ואם כן ודאי שיש חיוב לברך לפני האכילה ,ומדוע ליתא דין ערבּות .חידושו של החתם סופר שאין
דין ערבּות בברכת שהחיינו .מחלוקת האחרונים בהבנת דברי הרא"ש שכתב שאין דין ערבּות בנשים .קטן
שיצא ידי חובה  -האם יכול לברך להוציא ידי חובה גדולים או קטנים .בברית בערבות מואב לא היו גֵרים,
האם נוכל לומר לפי זה שאין דין ערבּות בגֵרים] (וכשלו איש באחיו) [כו ,לז] עולמות ,שנה
ערבות במצוות דרבנן (וכשלו איש באחיו) [כו ,לז] מעדני אשר ,תשע"ג

אפרושי מאיסורא מדין ערבות [משגיח בישיבה שבר מכשיר טלפון לא כשר שתפס אצל תלמיד ,האם
היה רשאי לעשות זאת על פי ההלכה ,והאם חייב לשלם עבור הנזק בפעולה שנועדה "לאפרושי
מאיסורא" .מחלוקת הרמב"ם והרא"ש האם יש חיוב אפרושי מאיסור דאורייתא בשוגג ,ומה הדין אם
כשלא יפרישנו יעבור על האיסור תמיד [דין 'האומר מותר' הנחשב שוגג .קטן  -האם דינו כשוגג] .הכאה
כדי לאפרושי מאיסורא [הכאת תלמידים כדי לחנכם] ,חיוב לאפרושי מאיסור שאינו מפורש בתורה.
במקום שיש חילול ה' .נכשל באשת איש וחזר בתשובה האם צריך להודיע לבעל [כדי להפרישו מאיסור
בשוגג] .השחתת חפצים הגורמים נזק רוחני ,ספרים ועיתונים אסורים ,שלטי חוצות עם תמונות תועבה,
מכשיר שאינם כשרים ,מוכר רכב שהחנהו לפני שבת ליד בית הכנסת] (וכשלו איש באחיו) [כו ,לז] עולמות,

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

שכח

לתועלת הרבים

הלעיטהו לרשע – מול חובת הערבות? (וכשלו איש באחיו) [כו ,לז] מעדני אשר ,תשע"ח

מי שעבר עבירה ואם יע ישו אותו יש חשש שיצא לתרבות רעה האם מ דין אותו?

(וכשלו איש

באחיו) [כו ,לז] מעדני אשר ,תשע"ח

ניחא ליה לאיניש – מדין ערבות – באשה [להתפלל בסידור של אשה בלא רשותה ,אשה הרוצה לברך
על לולב של אחר בלא רשותו – מצוות עשה שהזמן גרמא והיא פטורה] (וכשלו איש באחיו) [כו ,לז] מעדני
אשר ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

שאר עניני הפרשה:
לצפיה בעשרות
קטן שהגדיל [שנת הי"ג ,הפסד מצות חינוך של האב ,מצווה ראשונה ביום בר מצווה ,חזקה דרבא ,עשה
מצוה בקטנותו ,הגדיל בשבת וקידש בזמן תוספת שבת ,ביום כיפור ,בימי הספירה ,באמצע סעודתו ,חיובו
ברכת התורה ,חיובו במתנות עניים] (איש כי יפליא) [כז ,ב] אוצרות אוריייתא ,תשע"ז
רכיבה על אופניים בשבת [בהודו ,טלטול ,עובדין דחול] (שבתותי תשמורו) [כו ,ב] תורה והוראה ,תשע"ז
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 תורה והוראה ,תשע"ח ישיבת מיר ,תשע"ח עינינו
גל ,אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יג) באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' יב)

מדוע מיעטה התורה בברכות וריבתה בהיפך ,הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות?

שיעורים על פר'
בהר בחוקותי

באתר "בינינו" :

(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

פרשת השבוע

ברכת שהחיינו על פרי חדש (ועץ השדה יתן פריו) [כו ,ד] מעינות בני יששכר ,תשע"ח

ומועדים

גדול המצווה ועושה (ואת מצוותי תשמרו) [כו ,ג] פנינים ,תשע"ח

השילוב הנפלא בין "יגעתי ומצאתי תאמין" לבין "יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו"

(אם

בחוקותי תלכו ,ברש"י) [כו ,ג] שבילי פנחס ,תשע"ה

לעתיד לבוא כשאילנות יתנו פרי מיד האם לא יחולו דיני ערלה?
ד] במשנת הפרשה ,תשע"ה

מעדני אשר ,תשע"ב

(ועץ השדה יתן פריו ,בתו"כ) [כו,

ישיבת מיר ,תשע"ח

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

למאגר עלוני

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

(ואכלתם לחמכם לשובע) [כו ,ה] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה

האם מותר לאכול כדי שביעה ,או שיש בכך סכנה?

(ואכלתם לחמכם לשובע) [כו ,ה]

מעדני אשר,

תשע"ח
השבתת חיה רעה בימות המשיח (והשבתי חיה רעה מן הארץ) [כו ,ו] נועם אליעזר ,תשע"ח
מקור שמו של רבנו תם מבעלי התוס' [תקנת שו"ם] (ותם לריק כחכם) [כו ,כ] משכיל לדוד ,תשע"ח
הפריש חלה ונשאל על חלתו (והפקדתי עליכם בהלה ,ודרשת הגמ' ב'חלה') [כו ,טז] נוה ההיכל ,תשע"ב

הושענא נפש מבהלה

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

[כי לא בחיפזון תצאו] (והפקדתי עליכם בהלה) [כו ,טז] עשר עטרות ,תשע"ח

בארה של תורה ,תשע"ח

עונש בעידנא דריתחא על אי קיום מצוות עשה [תכנון לפטור עצמו ממצוה ,אי לבישת בגד של ארבע
כנפות ,הפרשת חלה בכמות קטנה – שיעור חלה – מג ביצים – גימטריא של חלה .מב ביצים – גימטריא
של בהלה] (והפקדתי עליכם בהלה) [כו ,טז] נחל אליהו ,אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יג)
תכלית היסורים בעולם הזה (ויספתי ליסרה אתכם) [כו ,יח] נר יששכר ,תשע"ה תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

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 תשע"ח

משמעות העדר ריח ניחוח בזמן שאין בית מקדש

(ולא אריח בריח ניחוחכם) [כו ,לא] האיחוד בחידוד,

תשע"ו

הפולמוס סביב הקרבת קרבן פסח כיום

מלאכת מחשבת ,תשע"ח

חיובי שמיטה ויובל כשאין בני ישראל על אדמתם

לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'
בהר בחוקותי

(אז תרצה הארץ את שבתותיה) [כו ,לד] מלאכת

באתר "בינינו" :

מחשבת ,תשע"ו

ביאורים בפרשת התוכחה [מקומו של הפסוק 'וזכרתי את בריתי יעקב' באמצע הקללות ,מדוע יעקב
הוזכר ראשון ,מדוע נפתחת התוכחה באות ו ומסתיימת באות ה] (וזכרתי את בריתי יעקב) [כו ,מב] שיעורי
הרב רוזנבלום ,תשע"א

גלות יהויכין על ג' עברות ,וגלות צדקיהו על עוון שמיטת הארץ  -ביאור פרשת התוכחה לפי זה
(וזכרתי את בריתי יעקב) [כו ,מב] שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תשע"ח

למאגר עלוני

חזון השואה ומשנת הגלות [דברי המשך חכמה] (וזכרתי את בריתי יעקב) [כו ,מב] בינת החכמה על משך
חכמה ,תשע"ח

פרשת השבוע

וזוכר חסדי אבות [הזכרתם בתפילה ,כשהבנים חוטאים ,כשהאבות חוטאים ,להזכיר עד מתי] (וזכרתי
להם ברית ראשונים) [כו ,מה] עומקא דפרשה ,תשע"ב

ומועדים

חישוב 'דמים' ו'ערכין' של היוצא ליהרג

[ואח"כ הוזמו עדיו ,או גוסס והבריא] (בערכך נפשות לה')

[כז ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

קטן שהגדיל [שנת י"ג ,שמחת האב אינה שלמה כי מפסיד מצות חינוך ,,המצוה הראשונה של בן י"ג,
חזקה דרבא ,עשה מצוה בקטנותו ,הגדיל בשבת וקידש בזמן תוספת שבת ,האם חייב בתוספת שבת ,הגדיל
ביום הכיפורים האם חייב בתוספת יום הכיפורים ,הגדיל בימי ספירת העומר ,הגדיל במוצאי יום כיפור,
ברכת התורה ,מתנות עניים] (איש כי יפליא נדר בערכך) [כז ,ב] אוצרות אורייתא ,תשע"ח

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ספק ערכין [העריכו תינוק בבין השמשות ביום בו ימלאו לו שלושים יום] (והעמידו לפני הכהן) [כז ,ח]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

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

ניתן להעביר או

מסדרין לבעל חוב [הסדרי תשלומים] האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי
מצוה? (והעמידו לפני הכהן) [כז ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
הקדיש אבר מן הבהמה האם פשטה הקדושה בכולה

(ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה' כל

אשר יתן ממנו לה' יהיה קודש) [כז ,ט] זרע ברך ,תשע"ג
סמיכת יורש על קרבן שירש מאמו (ואם המר ימיר) [כז ,י] זרע ברך ,תשע"ג תשע"ח

האם 'תמורה' הוא לאו שאין בו מעשה?

להפיץ דף זה

[הקדש בכתיבה או במחשבה] (ולא ימיר אותו) [כז ,י[ הגר"א

גניחובסקי ,תשע"ד

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

האם 'תמורה' בשבת דינה שונה מבימות החול? (ולא ימיר אותו) [כז ,י[ מעדני אשר ,תשע"ב

שינויים

שליח לדבר עבירה בעשיית 'תמורה' מדוע צריך מיעוט מיוחד?

(ואם המר ימיר) [כז ,י] הגר"א

גניחובסקי ,תשע"ד תשע"ח
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

קנה שדה בזמן שהיובל נוהג והקדישה

(בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו) [כז ,כד] נועם

לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'

אליעזר ,תשע"ח
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

בהר בחוקותי

באתר "בינינו" :

והוראה ,תשע"ב
חרמים [חרם סתם או חרם לכהנים] (אך כל חרם אשר יחרים איש) [כז ,כח] הגר"א עוזר ,תשע"א

הסכמת נשיא ישראל או כל ישראל להחרים  -העובר על כך חייב מיתה

(אך כל חרם אשר יחרים

למאגר עלוני

איש) [כז ,כח] נועם אליעזר ,תשע"ח

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?

(העשירי יהיה קודש) [כז ,לב]

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
מדוע רמז הקב"ה על מיתת רבי עקיבא בדין 'מעשר בהמה' [הר"ש מאוסטרופולי] (העשירי יהיה קודש)
[כז ,לב] שבילי פנחס ,תשע"ח

הפרשת מעשר בהמה ,מבהמה שהיא ספק ממונו

(העשירי יהיה קודש) [כז ,לב] הגר"א גניחובסקי,

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

תשע"ה
עשירי ודאי ולא עשירי ספק (העשירי יהיה קודש) [כז ,לב] נועם אליעזר ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

האומר הרי זו עולת נדבה ונפל בה מום ופדאוהו האם צריך לקנות בדמי הפדיון קרבן לשם
המקדיש? [פסולי המוקדשין שנפדו האם חייב במעשר בהמה או דילמא נימא דההקדש הוי כמכירה,
בקדשי קדשים לא הוי כמכירה כי השור בבעלותו ,מדוע לא תחשב הפדיה מההקדש הוי כמכירה ושינוי
בעלות ,דין 'שמו עליו' ,בדמי פדיון פסולי המוקדשין חייבים לקנות קרבן לשם הבעלים ,ולכן גם אם פדיון
אינו נחשב כמכירה הואיל וצריך לקנות קרבן לשם בעליו מיקרי שמו עליו ,האם דומה הדין לדין שם בעליו
עליו בטביחה ומכירה] (וכל מעשר בקר וצאן) [כז ,לב] עשר עטרות ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

~

~

~

~

~

~

~

ובתנאי שלא

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

יבוצעו בו
שינויים

