מראי מקומות לפרשת בשלח

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לצפיה בעשר ות

עירובי תחומין  -נושא מיוחד בפרשה (באדיבות ארגון 'ערבתם')
עירובי תחומין ('אל יצא איש ממקומו') [טז ,כט]
מפת עירובי תחומין תל אביב והסביבה

שיעורים על

מושגים כלליים בהלכות עירובי תחומין

פרשת בשלח

דפי הסבר לעירובי תחומין ת"א והסביבה

באתר "בינינו" :

עירובי תחומין בישוב רכסים ('אל יצא איש ממקומו') [טז ,כט] ממשנתה של תורה ,בא תשעד

~

~

~

~

~

~

~

מדוע לא ביקש יוסף להקבר מיד בארץ כמו יעקב ? [יג ,יט] אשכול יוסף ,תשעו

***

השבעת אדם שטרם נולד (השבעת יוסף את בני ישראל) [יג ,יט] מעדני אשר ,תשעג
כיצד השליך משה טס עם שם ליאור להעלות ארונו של יוסף (רש"י לב ,ד) [יג ,יט] אשכול יוסף ,תשעג
שבח משה שהתעסק בעצמות יוסף ,הלא גם ביזת הים מצוה ? [יג ,יט] אשכול יוסף ,תשעו

תשעג

הזכרת שם עבודה זרה כסימן (לפני בעל צפון) [יד ,ב] מחמדי התורה ,תשעו
אמונת חכמים [יד ,ב-ד] מדי שבת בשבתו ,תשעו

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

איש לרעהו ,תשעו

(גם משנים
קביעת מקום מגורים במצרים (הרמב"ם וחכמים נוספים) [יד ,יג] אשכול יוסף ,תשעה

קודמות)

עשרה ניסים שנעשו על הים [יד ,כב] מאור השבת ,תשעה

באתר "בינינו" :

קריעת ים סוף בהלכה ובאגדה [יד ,כב] עומקא דפרשא ,תשעה
ראיית אויב מת (איסור הנאה) [יד ,ל] הגר"א גניחובסקי ,תשעה
ביזת הים תשלום על עבודה (תפיסת תשלום מיורשים) [יד ,ל] הגר"א גניחובסקי ,תשעה
ביזת הים ,מיתה ותשלומין [יד ,ל] מחמדי התורה ,תשעה

***

גלות וגאולה [יד ,לא] אמרי עזר ,תשעו

ניתן להעביר או
החירות הרוחנית משעבוד מצרים  -הכרה ביחוד ה' [יד ,לא] נר יששכר ,תשעה
קיום זכירת יציאת מצרים באמירת 'אז ישיר' [טו ,א] מעדני אשר ,תשעה

אורות הגבעה ,תשעד

שירת הים  -כיצד נאמרה ,ומתי הוכנסה לפסוקי דזמרא ? [טו ,א] מחמדי התורה ,תשעו
מעדני אשר ,תשעג עולמות ,ר

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים,
בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

הידור מצוה  -דרבנן או דאוריתא [טו ,ב] מעינות מהרצ"א ,תשעה הגר"א עוזר ,תשעא
הידור מצוה  -שנים קטנים או אחד גדול [טו ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשעה
ברכה על הידור מצוה (נרות שבת רבים) [טו ,ב] נוה ההיכל ,תשעג

לצפיה בעשר ות

בניית בית המקדש השלישי (מקדש ה' כוננו ידיך) [טו ,יז] זרע ברך ,תשעד

שיעורים על

הנהגה ניסית של עמלי תורה בתוך עולם הטבע (ביבשה בתוך הים) [טו ,יט] נר יששכר ,תשעד
שירת מרים  -האם מרים שרה או רק ניגנה ? [טו ,כ] מעדני אשר ,תשעב

פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

נשים בשירת הים וקריאת המגילה [טו ,כא] זרע ברך ,תשעה
קריאת התורה בציבור (חובת היחיד או הציבור) [טו ,כב] תורה והוראה ,תשעה

עולמות ,קפט

מחמדי התורה ,תשעה
גר שמל ולא טבל ,בשמירת שבת (שבת נצטוו במרה) [טו ,כה] אורות הגבעה ,תשעג נוה ההיכל ,נח ע"ה
ישיבה על מקום אביו לאחר פטירתו (כיבוד אב נצטוו במרה) [טו ,כה] נוה ההיכל ,תשעב
מנהיגות דמוקרטית בהלכה (הכרעת הרוב ,לשם שמים ,תנאי סף לבחירה) [טז ,ג] תורה והוראה ,תשעד
בושת הרשעים בלקיטת המן (ההיתר לבייש עוברי עבירה) [טז ,ד] במשנת הפרשה ,תשעה
הנאה ממעשי ניסים  -אכילת המן [טז ,ד] מעדני אשר ,תשעד

פריסת מפה על הפת בשבת (האם זכר למן) [טז ,יג-יד] זרע ברך ,תשעה

אוכל שנספג בגוף מיד ,ברכתו

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

הכנה לשבת ('והכינו את אשר יביאו') [טז ,ה] נשיח בחוקיך ,תשעו זרע ברך ,תשעה עומקא דפרשא ,עב

[טז ,טו] מחמדי התורה ,תשעה עמ' 3

***

קודמות)
באתר "בינינו" :

מחמדי התורה ,תשעו

אכילת המן ביום כיפור (ויענך וירעיבך) [טז ,טו] מעדני אשר ,תשעד
ברכה על אכילת המן (ראשונה ,אחרונה) [טז ,טו] אשר ליהודה ,תשעד
מן שירד עבור שבת  -האם מותר להשאירו ליום ראשון ? [טז ,יט] מעדני אשר ,תשעב
בישול ביצים בשבת [טז ,כג] מעדני אשר ,תשעה

***
ניתן להעביר או

עירוב תבשילין לפורים שחל בערב שבת [טז ,כג] מעדני אשר ,תשעד

להפיץ דף זה

אכילת שלוש סעודות בשבת [טז ,כה] עומקא דפרשא ,תשעג

לתועלת הרבים,

לחם משנה בשבת ואופן בציעתו (נשים ,ביום טוב ,כמה לחמים) [טז ,כה] תורה והוראה ,תשעה
עולמות ,צ

אורייתא ,תשעב

בתנאי שלא

תורה והוראה ,תשעב

מזונות לעופות בשבת שירה [טז ,כז] אשכול יוסף ,תשעד

נר יששכר ,תשעד

מעדני אשר ,תשעג

פניני השער ,תשעב
איסור לקיטת מן בשבת (תולש ,מעמר) [טז ,כז] שלמים מציון ,תשעו

מעדני אשר ,תשעב

יבוצעו בו שינויים

לצפיה בעשר ות
פטור 'מקלקל' באיסור הוצאה בשבת [טז ,כט] מעדני אשר ,תשעה

שיעורים על

השובת על אם הדרך ,כיצד ינהג ('שבו איש תחתיו') [טז ,כט] נוה ההיכל ,תשעה
ניקוי שיניים לפני יציאה מהבית  -איסור הוצאה ('אל יצא איש ממקומו') [טז ,כט] מעדני אשר ,תשעג
הוצאה בשבת מרשות לרשות והעברת ד' אמות ברה"ר [טז ,כט] הגר"א עוזר ,תשעד

פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

הש ובת בעיר אחרת ,האם מותר לטלטל חפציו ('אל יצא איש ממקומו') [טז ,כט] מעדני אשר ,תשעד
מעלת האברכים בדורנו  -אוכלי המן (במשנתו של הגראי"ל שטיינמן) [טז ,לג] כאיל תערוג ,תשעה
כאיל תערוג ,תשעד

***

סגולה לזיכרון של הגר"ח פלאג'י ('קח צנצנת אחת') [טז ,לג] אשכול יוסף ,תשעו
הקשר בין קריעת ים סוף למלחמת עמלק  -יראת שמים [יז ,א] פניני דעת ,תשעו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

מדוע שלח משה את יהושע להלחם בעמלק [יז ,ט] פניני דעת ,תשעד

ומועדים

מלחמת ה' בעמלק [יז ,טז] עולמות ,קצד

(גם משנים

ט"ו בשבט

קודמות)
באתר "בינינו" :

הלכות ברכות נשיח בחוקיך ,תשעו
ברכה על טעימת אוכל עולמות ,שע
סימני פרי העץ מאור השבת ,תשעה
ט"ו בשבט  -ערכים חינוכיים מדי שבת בשבתו ,תשעו
מנהגי ט"ו בשבט ושבת שירה מאור השבת ,תשעה
הלכות מצויות לט"ו בשבט שמעתתא עמיקתא ,תשעו

***

מאור השבת ,תשעד
שמעתתא עמיקתא ,תשעה

להפיץ דף זה

ברכת 'שהחיינו' על פרי חדש תורה והוראה ,תשעג עולמות ,רמא
הלכות קדימה בברכות שמעתתא עמיקתא ,תשעו שמעתתא עמיקתא ,תשעה

~

~

~

~

~

~

ניתן להעביר או

מאור השבת ,תשעד

לתועלת הרבים,
בתנאי שלא

~

יבוצעו בו שינויים
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

בשלח תשעב

בשלח תשעה

קובץ גליונות על פרשת בשלח  -ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת בשלח תשעו

( 11עלונים)

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת בשלח ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול ( 95עמ')

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

