לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בראשית
באתר "בינינו" :

פרשת בראשית

(קישורים להורדה חינם)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

לבית ולמשפחה:

ומועדים
(גם משנים

פנינים  -תשע"ו
שבת טיש  -תשע"ז
מידות טיש  -תשע"ז

קודמות)
באתר "בינינו":

מאורות הפרשה  -תשע"ג
להתעדן באהבתך  -תשע"ו
נר לש ולחן שבת  -תשע"ו תשע"ג
דברי יושר  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
סיפורי צדיקים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ז
דברי ישרים – תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז
אוצר פניני החסידות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז

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

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

לצפיה בעשרות
אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

גליון באר הפרשה  -שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשס"ט

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת בראשית ,על דרך ההלכה
החידוש והפילפול ( 66עמ')

נושא בפרשה :פריה ורביה
פריה ורביה בבן ממזר [נולד בהיתר מגר וממזרת ,או נולד באיסור ,מצוה הבאה בעבירה] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ז
פריה ורביה בגר שנתגייר ובניו עמו [אע"ג שיכולים למחות ולהיות גוים כשיגדלו] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ז

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

פריה ורביה בספק סריס הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
קיום מצוות פריה ורביה במי שהוא חצי בנו [בנו מחצי שפחה וחצי בת חורין] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ז תשע"ז [המשך]

פריה ורביה בגר

הוצאות לפריה ורביה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

שיעורים על
פרשת בראשית
באתר "בינינו" :

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

מי שחשקה נפשו בתורה ,כיצד יפטר מפו"ר? [האם גם יפטר ממצוות יבום] מעדני אשר ,תשע"ז
מכירת ספר תורה לנישואין [והפקעת עצמו ממצות כתיבת ספר התורה] מעדני אשר ,תשע"ז
מכירת ספר תורה להשיא ביתו [שאינה מחויבת בפו"ר] מעדני אשר ,תשע"ז
מה המעלה במלמד בן חבירו תור ה שמעלה עליו כאילו ילדו [והאם מקיים בכך מצוות פריה ורביה?]

ניתן להעביר או

אשכול יוסף ,תשע"ד נשיח בחוקיך ,תשע"ו מחמדי התורה ,תשע"ו מעינות מהרצ"א ,תשע"ד
פריה ורביה בבני נח מחמדי התורה ,תשע"ג
פריה ורביה תורה והוראה ,תשע"ג

הגר"א עוזר ,תשע"א

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

פריה ורביה ע"י חידושי תורה מעינות מהרצ"א ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ז

ובתנאי שלא

נושא בפרשה :בני נח

יבוצעו בו
שינויים

גיל חיובי בני נח ,בגברים ובנשים מעדני אשר ,תשע"ו
ברכת הנהנין לבני נח מעדני אשר ,תשע"ה

גוזל ע"מ לשלם בבני נח שלמים מציון ,תשע"ו
תשובה בבני נח (והנני משחיתם) מעדני אשר ,תשע"ו
מותר לישראל ואסור לבני נח הגר"א גנחובסקי ,תשע"ו
הריגת עובר בישראל ובבני נח ממשנתה של תורה ,תשע"ה
בשר בחלב לבני נח הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בראשית

דיני הראיות בבני נח (אומדנא ,עדות בעל דבר ,רוח הקודש) שלמים מציון ,תשעו
פיקוח נפש בבני נח הגר"א גניחובסקי ,תשעו

באתר "בינינו" :

אישות דבני נח (וראית בשביה אשת) שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ד

שאר עניני הפרשה:
בחינת "שבת בראשית" בכל שבתות השנה [ תשובה בשבת ולימוד תורה בשבת] (בראשית ברא) [א,
א] שבילי פנחס ,תשע"ז
אבן השתיה (בראשית ברא) [א ,א] עומקא דפרשה ,תשע"ו
ברכת 'מעשה בראשית' על ברקים ורעמים [א ,א] עולמות ,רכ"ט

טעה והזכיר בקידוש "זכר למעשה בראשית" במקום "זכר ליציאת מצרים" ,האם יצא ידי
חובת קידוש ,דרבנן או דאורייתא? [קידוש בתפילת עמידה או על הכוס ,להוציא בבית בקידוש אחר
שכבר התפלל ערבית ,דין ערבות לנשים ,חומרת בריסק לנשים להקפיד בתפילת ערבית בליל שבת ,האם
הזכרת יציאת מצרים מעכבת] [א ,א] שיעורי ליל שבת ,תשע"ז

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

הנץ האסטרונומי והנץ הנראה [דיוק בזמן נץ החמה ,תפילה אחר הנץ החמה ,זמן הנץ בקרית ספר,
התחשבות במיסוך ההרים ,ספר הנברשת] [א ,ה] עומקא דפרשה ,תשע"ז
קו התאריך הבינלאומי ההלכתי [האם קיים קו כזה בהלכה ,מה מיקומו ,האם הקו חוצה יבשות לשניים,

ניתן להעביר או

טוב ,עשיית מלאכה ,תפילות ,קידוש והבדלה ,הנחת תפילין ועוד ,הפולמוס לגבי יום כיפור ביפן בשנת תש"ב,

להפיץ דף זה

האם ניתן לשנות את מה שהוחזק באותו מקום ,אוסטרליה ,יפן ,ניו זילנד ,אלסקה ועוד ,מתי חלה שבת ויום
העובר את קו התאריך האם ישבות שבת פעמיים ,האם יבצע שוב כל מצוותיו ,ספירת העומר לעובר את קו
התאריך ממזרח למערב  ,ולהיפך ,תענית ,שבע ברכות וברית מילה] [א ,ה] עולמות ,ק

לתועלת הרבים

זמנים בארצות צפוניות [לילה לבן ,שמירת השבת ומועדי השנה ,וכן קיומן של מצוות רבות תלוי בזמני
היום ,והלילה הנקבעים לפי עלות השחר ,הנץ החמה ושקיעתה ,וצאת הכוכבים ,כיצד לנהוג במקומות
הסמוכים לקוטב הצפוני ולקוטב הדרומי שבהם במשך חצי שנה ,השמש לא שוקעת ,או שורר חושך מוחלט,
בארצות הצפוניות בחודשי הקיץ כאשר השמש אינה שוקעת באופן מוחלט ואין צאת הכוכבים במשך הלילה,
זמני כניסת ויציאת השבת ומועדי ישראל ,לבישת ציצית והנחת תפילין ,זמן קריאת שמע ,שחרית מנחה
וערבית ,ברכת כהנים [שאינה נאמרת בלילה] ,הפסק טהרה ,ברית מילה ,הדלקת נרות חנוכה ,הזמנים
בתקופת המבול ,עמידת השמש בגבעון בימי יהושע  ,איחור שקיעת החמה בפטירת רבי ,האם נחשב עדיין
כיום ,כיצד ידע משה להבחין בין יום ללילה בארבעים יום בהם שהה במרום ,התפלל שחרית וטס לאזור
הקוטב הצפוני ושקעה לו חמה ותוך ארבע שעות זרחה שוב האם יתפלל שוב שחרית] [א ,ה] עולמות ,קכ"ד

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קיום מצוות בחלל [בחודש אב תשכ"ט נחת אדם על הירח ,ובחודש שבט תשס"ג יצא לחלל האסטרונאוט
אילן רמון ,מעבורת חלל מקיפה את כדור הארץ בכל שעה וחצי ,חציה באור וחציה בחושך ,כך שבמשך
יממה מוקף כדור הארץ 16פעם ,כיצד יתקיימו המצוות התלויות בזמן ,קריאת שמע ,תפילה ,ציצית ,תפילין,
שבת ומועד  ,האם ניתן להקיש מהדיון לגבי ארצות צפוניות ,האם מותר לטוס במעבורת חלל ,כאשר ידוע
מראש שיצטרך לנסוע בשבת ,ההמצאות בחלל ,נטילת סלעים ודגימות קרקע מכוכבי הלכת ,קידוש לבנה
לעומד על הירח ,קידוש בחלל בלא כוס בשל העדר כח הכבידה] [א ,ה] עולמות ,קכ"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מדוע לא נענשה האדמה מיד על שהמרתה פי ה' [לא הוציאה פירות שטעם הפרי שווה לטעם העץ]

פרשת בראשית

כלאי זרעים וכלאי אילן (למינהו) [א ,יב] הגר"א עוזר ,תשע"ב

באתר "בינינו" :

[א ,יב] האיחוד החידוד ,תשע"ו

קידוש לבנה [כהקבלת פני שכינה ,אשר במאמרו ברא שחקים ,טעות דור אנוש ,הידיעה כי אין עוד
מלבדו ,להשיב עליכם השלום באמצע הברכה ,שלום עליכם לג' בני אדם או די באדם אחד ,משיב הרי הוא
כשואל ,לקדש לבנה ממטוס ,למימריה מעומד ,האם מותר ללכת באמצע הברכה] שלמים מציון ,תשע"ז
מעלת האדם בבריאה ובריאתו אחר בעלי החיים [א ,כו] דברי חיזוק מהגר"ד כהן ,תשע"ו
בראש השנה נברא אדם הראשון [א ,כז] במשנת הפרשה ,תשע"ו

למאגר עלוני
פר שת השבוע

'שלא עשני אשה' [א ,כז] אשכול יוסף ,תשע"ו
מדוע מלך ישראל אינו מברך 'ברוך שעשני מלך'? [א ,כז] אשכול יוסף ,תשע"ג
מדוע אין בברכות השחר 'שלא עשני ממזר'? [א ,כז] אשכול יוסף ,תשע"ו
איסור צער בעלי חיים [איסור אכילת בשר לאדם הראשון ,צער בע"ח דאורייתא או דרבנן ,לעבור איסור

דרבנן למניעת צעב"ח ,מה הותר לצורך צעב"ח ,איסור דרבנן בקום ועשה] (ולכל חיית הארץ ולכל עוף
השמים) [א ,ל] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

בגדר זמן תוספת שבת ,אי הוי כהתחלת השבת ,או הוי רק דין על האדם לפרוש ממלאכה

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

(ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי) [ א ,לא] זרע ברך ,תשע"ז
אמירת "ויכלו" ג' פעמים בערב שבת [ביחיד בציבור ובבית ,עדות או פרסום הנס] [ב ,א] רוממות,
תשע"ז
ולא נתתו לגוי הארצות [נכרי ששבת חייב מיתה] [ב ,א] מעיינות בני יששכר ,תשע"ז
קידוש בשבת [ב ,א] הגר"א עוזר ,תשע''ה
השימוש בשעון שבת [ב ,ב] נוה ההיכל ,תשע"ה

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

אם בין השמשות הוא לילה כיצד נגמרה בו מלאכת הבריאה ,הרי כבר נכנסה שבת? (ויכל
אלוקים ביום השביעי מלאכתו) [ב ,ב] אשכול יוסף ,תשע"ז
לכידת חיות בשבת [סגירת חלון מחמת קור ,בעל חיים איטי ,ישן ,שאין במינו ניצוד] דברי הלכה ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

איסור צידה בשבת וצידת אדם [ב ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ג
מלאכת צידה בשבת הגר"א גניחובסקי תשע"ד
כבוד ועונג שבת [ב ,ב] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו
הבדלה במוצ''ש [ב ,ג] הגר"א עוזר ,תשע"ג

שינויים

שכח שאלת הגשמים במנחת ערב שבת

[בערבית הראשונה ,או בכל ערבית של חול ,במנחה של ערב שבת מפני

שבערבית של שבת ממילא אין שאילת גשמים] [ב ,ה] נוה ההיכל ,תשע"ג תשע"ז
ברכת 'אשר יצר' [החכמה בבריאת האדם ,ביאור החתימה "ומפליא לעשות" ,עד מתי רשאי לברך כאשר
אינו נצרך לנקביו פעם נוספת ,האם מברך אשר יצר בבוקר גם אם לא נצרך לנקביו ,האם יש "שיעור" לצרכים
שחייב לברך ,הטיל מים והסיח דעתו ולאחר מכן התפנה בשנית ,האם צריך לברך פעמיים ברכת אשר יצר,
בעל תשובה האם צריך להשלים ברכות " אשר יצר" שלא בירך  ,נצרך לנקביו בלילה ,האם יכול לסמוך על
ברכת הבוקר ,אשר יצר וברכת המזון מה קודם ,גדר ברכת אשר יצר ,ברכת הודאה ושבח או גם ברכת
הנהנין ,להוציא ידי חובה את חברו ,החש במעיו ומתפנה בתכיפות מרובה ,מחובר למכשירים רפואיים,
המטיל מים לצורך בדיקה ,האם צריך לעמוד בשעת אמירת הברכה ,מי שאינו לבוש כראוי וצריך לברך,
הנמצא בחוף הים] [ב ,ז] עולמות ,שנ"ח
כהן שחזר לחיים ,האם נשאר בכהונתו (ויפח באפיו) [ב ,ז] נוה ההיכל ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בראשית
באתר "בינינו" :

מלאכים נבראו ביום השני ,ואילו מאכלם [מן] נברא בע"ש בין השמשות? (ויהי ערב ויהי בוקר
יום שני) [א ,ח] במשנת הפרשה ,תשע"ז
גיל חיובי בני נח ,בגברים ובנשים [ב ,טז] מעדני אשר ,תשע"ו
גוזל ע"מ לשלם בבני נח [ב ,טז] שלמים מציון ,תשע"ו
איסור אבר מן החי האם נאסר רק מנח ואילך או אף לאדם הראשון [האם הותר לאדם הראשון
בשר בהמה שמתה מאליה] (מכל עץ הגן אכול תאכל) [ב ,טז] שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ה

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

כיצד בא "אדני השדה" אל אדם הראשון? ( ויצר ד' אלקים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף
השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו) [ב ,יט] דברי

(גם משנים

שי"ח ,תשע"ז
שוויון וצדק (לא טוב היות האדם לבדו) [ב ,יח] מדי שבת ,תשע"ז
קריאת שמות לבני אדם [משמעות נתינת שם ע"י ההורים ,הצורך בשם ,מועד נתינת השם ,שמות מן
המקורות ושמות אחרים ,תרגום שמות ,שמות שאינם מקובלים] [ב ,כ] תורה והוראה ,תשע"ו

קודמות)
באתר "בינינו":

דיני הישן בהלכה [צירוף ישן למנין עשרה לתפילה ולאמירת דברים שבקדושה  ,נרדם בסעודה ורוצה
להמשיך לאכול האם יברך שוב ,שינת ארעי ושינת קבע  ,צירוף שלושה ישנים לעשרה בתפילה ,הבדל בין יום
ללילה ,המתנמנם ,צירוף ישן לעשרה לנשיאת כפים ,לקריאת התורה ולקריאת מגילה ,האם חייב להעיר את
חבירו לפני סוף זמן קריא ת שמע כדי שיקרא בזמנה ,הרואה ישן לבוש בבגד של ד' כנפות שנתלשה אחת
מהן ,האם מותר להוציא אדם ישן מסוכה לפנות מקום שינה לאדם נוסף ,הגדרת הישן לגבי חיובו במצוות
כאנוס או כשוטה ,שינה בתפילין  ,ישן שהזיק חיובו בדיני ממונות ,צירוף אדם מהופנט לתפילה] [ב ,כא]
עולמות ,ער"ה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
תאומי סיאם בהלכה (אחור וקדם צרתני) [ תאומים הנולדים כשהם מחוברים בחלקי גוף שונים [חיצוניים
ופנימיים] ,האם נחשבים כגוף אחד או כשני גופים ,אדם עם שני ראשים היכן יניח תפילין ,בכמה סלעים יפדו
בכור שנולד עם שני ראשים ,שאלות בדינים שונים :מצות פריה ורביה • חליצה • מלקות • גירות • דיני ירושה,
האם תאומי סיאם זכרים רשאים לישא נשים ,האם למותר לקדש אחת משתי תאומות סיאם  .הפרדת
תאומות שהיו מחוברות בבית החזה ,לאחת היה לב תקין ולשניה חצי לב [מערכת העצבים ושאר חלקי הגוף
היו נפרדים] והורה הגר"מ פיינשטיין להשאיר בחיים רק את בעלת הלב הבריא ,דיון בדבריו ,מדין רודף בעלת
חצי הלב נחשבת כ"רודף" לתינוקת בעלת הלב הברי א ,או כי השניה "טריפה" ועל כן מותר להמיתה ,או כי
שניהם גוף אחד ,ומותר לחתוך אבר אחד כדי להחיות את כל הגוף .להפריד תאומי סיאם ,כאשר לא נשקפת
להם סכנת חיים מיידית ,ומטרת ההפרדה כדי לשפר את איכות חייהם בלבד ,הפסקת הריון של תאומי סיאם
באמצעות הפלה או להמתין עד הלידה ואז לנסות להציל את חיי התאומים על ידי הפרדתם זה מזה] [ב ,כא]
עולמות ,רל"א

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

מלאכת 'בונה' בשבת [בונה באדם ובכלים ,מכה בפטיש ,סתירה בשבירת כלי ,המפיס מורסא] )ויבן את
הצלע) [ב ,כב] הגר"א עוזר ,תש"ע

תשע"ז

עניני נישואין מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א (ודבק באשתו) [ב ,כד] כאיל תערוג ,תשע"ז
תפיסת קידושין באשת איש בישראל ובבן נח (ודבק באשתו) [ב ,כד] שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ז
דיבורו של הנחש ופרק שירה [ג ,א] מעדני אשר ,תשע"ג

מוכר או מצווה דבר שאינו מסוים [בגדרי איסור אכילת האדם מעץ הדעת] (אף כי אמר אלוקים לא

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בראשית
באתר "בינינו" :

תאכלו מכל עץ הגן) [ג ,א] שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ו

כיצד התפתה אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקב"ה ,והביא עצמו לידי חטא? (ותתן גם
לאשה עמה ויאכל) [ג ,ו] נפלאות שמשון ,תשע"ז אבי עזרי ,תשע"ז
אין טוענין למסית [טענינן בדיני נפשות ובדיני ממונות] [ג ,יד] אשר ליהודה ,תשע"ד
'מצוה מן המובחר' וקורבנו של קין [ד ,ג] עומקא דפרשא ,תשע"ג
הסתלקות צלם האלוקים מחמת הכעס (ויחר לקין מאוד ויפלו פניו ,באוה"ח) [ד ,ה] פנינים מרבינו
האור החיים ,תשע"ז
חזרה בתשובה (לפתח חטאת רובץ) [ד ,ז] אשכול יוסף ,תשע"ד

כיצד נגלה ה' לקין בנבואה אחרי הריגתו את הבל? (ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך .ויאמר לא
ידעתי השומר אחי אנוכי) [ד ,ט] האיחוד בחידוד ,תשע"ז
מדוע לא הרג אדם הראשון את קין כדין רוצח בבני נח [לדעת הרמב"ם בחיוב הריגת שכם ,דאדם

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

הראשון ידע ממעשהו ,ובן נח נהרג] (לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם) [ד ,טו] שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ד
הדורות מאדם עד נח [והשוואתם לדורות מנח עד אברהם] (זה ספר תולדות אדם) [ה ,א] רוממות ,תשע"ז

מעניני דיומא :קריאת התורה בציבור מבראשית
האם ניתן למכור עליה לתורה לאחר שכבר נמכרה? [תוקף המכירה ,באיזה קנין נמכרים הכיבודים,
האם הגבאי חייב לעמוד במכירה ,נדר ,קנין דברים] מכתלי בית הדין ,תשע"ז
האם ניתן לסחור בזכות העליה לתורה [קונה ראשון המכבד קונה שני] מכתלי בית הדין ,תשע"ז המשך
מכירת עליות בשבת ובחול [האם מותר למכור את עליית כהן לישראל ,כשהכהן אינו מוחל ,האם ניתן
לדרוש מהכהן שימחל לטובת בית הכנסת ,תוקף המכירה כמכירת חפץ או כנדר לצדקה ,האם יש הבדל בין
קריאת התורה בשבת לקריאת התורה בימי חול ,דין מנין "פרטי" ,מכירת עליות בימים הנוראים ,כיבודים
נוספים כפתיחת ההיכל הגבהה וגלילה לבעלי עבירה[ ,אפיקורוס ,מחלל שבת ,מתגלח בתער ,ערל ,נשוי
לגויה] כבדו ישראל בעליה ולפתע נכנס כהן ,ישראל שקנה עליה ולפתע נכנס כהן ,מכירת עליות בשבת
האסור והמותר והמנהג] עולמות ,שמב
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~

~

~

~

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף'
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