לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

פרשת בשלח
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

(קישורים להורדה חינם)
[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני
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 שי"ח

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

[לפי סדר א' ב']

לצפיה בעשרות

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

שיעורים על
פרשת בשלח

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

באתר "בינינו" :

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

ראיית מצרים
קריעת ים סוף
שירת הים
הידור מצוה
שירת מרים

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

הטיפול בעצמות יוסף
שמירת שבת למי שאינו ישראל
ה'מן' בהלכה ובאגדה
הכנה לשבת

קודמות)
באתר "בינינו" :

לחם משנה
עירובי תחומין
איסור הוצאה בשבת

ניתן להעביר או

קריאת פרשת ה'מן'
סעודות שבת וקידוש במקום סעודה
קריאת התורה בציבור

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מלחמת עמלק

ובתנאי שלא
שאר עניני הפרשה...

יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :ראיית מצרים
ראיית המצרים מתים ומשמעותה ההלכתית

(לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם) [יד ,יג]

שיעורים על

האיחוד בחידוד ,תשע"ג

האם היה איסור בראיית המצרים או רק הבטחה? (לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם) [יד ,יג] מלאכת
מחשבת ,תשע"ח

ראיית אויב מת

[איסור הנאה] [יד ,ל] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

לצפיה בעשרות

עיון הפרשה ,תשע"ה (עמ' סג) לג

פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

תירוצים נועם אליעזר ,תשע"ח אספקלריא ,תשע"ח (עמ' פד)

קביעת מקום מגורים במצרים

[הרמב"ם וחכמים נוספים] [יד ,יג] אשכול יוסף ,תשע"ה תשע"ח

איסור השתקעות במצרים [אם כבר עבר על הלאו ,נולד במצרים ,עזב את מצרים והוא בדרך ,מצרי
שנתגייר ,הגיע למצרים על תנאי ,הגיע למצרים מפני פיקוח נפש] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

למאגר עלוני

איסור שיבה למצרים [איסור או הבטחה ,חזרת שבט דן ,איסור השתקעות קבועה ,אודות הרמב"ם,
מצוה לשעה או לדורות ,אסור בדרך זה ,מצוה רק על מלך ,כשישראל בגלות ,כשהמצרים הקדמונים מתו,
מה גבולות המקום האסור] נוה ההיכל ,תשע"ד

המצוות בפרשה ,תשע"ו

שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ב

ומועדים

בארה של תורה ,תשע"ד

חזרה למצרים בספינה

פרשת השבוע

אשכול יוסף ,תשע"ד

(גם משנים

נושא בפרשה :קריעת ים סוף

(וישם את הים לחרבה ויבקעו המים) [יד ,כא]

קודמות)
באתר "בינינו" :

עניני קריעת ים סוף [קריעת ים סוף גם עבור יחיד ,בקריעת ים סוף הושלמה הגאולה ,חזרת המים היתה
לא טבעית ,גזירת המים בגלל משה והצלה מים סוף בזכות משה] זרע שמשון ,תשע"ח

קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף
"קריעת" ים סוף או "בקיעת" ים סוף?

במשנת הפרשה ,תשע"ו
[פשט בדברי החידושי הרי"ם מגור] שמועה טובה ,תשע"ח

ניתן להעביר או

(עמ' ג) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צה)

אנו נקראים "עברים" על שם שעברנו את ים סוף

[המקום של כלל ישראל הוא בים] חשבתי דרכי -

במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' ה)

קריעת ים סוף בזכות יוסף [הכרת הטוב של יוסף שלא חטף בגדו מאשת פוטיפר ,הואיל והתפרנס
מביתה ,חיוב הכרת הטוב מול כניסה למקום רע ,השבת אבדה בבית הקברות כשהמוצא כהן] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ח

קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף

פניני דעת ,תשע"ז מעדני אשר ,תשע"ט

בשבילי נברא העולם [בשביל המיוחד לי ,לגוזר ים סוף לגזרים ,כל אחד בן יחיד לקב"ה] (ויבקעו המים)
[יד ,כא] בארה של תורה ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קריעת ים סוף בזכות שמירת השבת במצרים שבילי פנחס ,תשע"ח

קריעת ים סוף [מדוע לא אמרו ישראל שירה כבר ביציאה ממצרים? במה נתייחדו נסי הים מנסי מצרים?

לצפיה בעשרות

מדוע טבעו המצריים רק לפנות בוקר? מה היה חלקו של אאע"ה בנס?] (ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה)

שיעורים על

[יד ,כב] שיעורי הרב רוזנבלום תשע"ב

הקשר בין קריעת ים סוף לשבת קודש
אתה הראת לדעת  -בקריעת ים סוף

נפשו גחלים תלהט ,תשע"ט

פרשת בשלח

[פיה פתחה בחכמה] שפת אמת ,תרמ"ז

קריעת ים סוף ומלחמת עמלק [בנטיית ידו של משה ,הנהגת שפרה ופועה ,הנהגת ימין ושמאל ,הנהגת

באתר "בינינו" :

מטה ויד] [יד ,כב] שבילי פנחס ,תשע"ז

עשרה ניסים שנעשו על הים

[יד ,כב] מאור השבת ,תשע"ה

קריעת ים סוף בהלכה ובאגדה [יד ,כב] [הצלה או פורענות ,עמידה בקריאת השירה ,שירה והלל ,זמן
השירה ,קריאת השירה ,השירה על קרי"ס ,ה' ילחם לכם ,שירה  -שלמות ,שירת הים בפסוקי דזמרה,

למאגר עלוני

קריעת ים סוף [יד ,כב] [ומלכותו ברצון ,קרי"ס בזכות התפילה ,ויצעקו אל ה' ,המלחמה בקרי"ס,

פרשת השבוע

שירה במפלת רשעים ,מקדש ה' כוננו ידיך] עומקא דפרשא ,תשע"ד

תאריך קריעת הים ,אין להם אלא ליסע ,וירא ישראל את מצרים ,השלמת גאולת מצרים ,הצלה או עונש,
ויושיעם למען שמו ,שמחה על המפלה בי"ס ,אמירת השירה על הים ,ים הגדול התערב בי"ס] עומקא

ומועדים

דפרשא ,תשע"ה

ביאור דברי חז"ל "בזכות עצמותיו של יוסף נקרא הים לישראל"
התנאי שהתנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לישראל

נושא בפרשה :שירת הים

עולמות ,תלח [ניסוך המים]

משנת מהר"ל ,תשע"ט

מעדני אשר ,תשע"ט

(אז ישיר משה) [טו ,א]

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

שירת הים [עיקר שירה בלב  -מתוך שמחת הלב התעוררו לומר שירה ,יסוד ענין השירה  -וביאור אופן
שנאמרו ,העוללים ויונקים הפסיקו לינוק כדי לומר שירה  -שהכירו מיהו באמת נותן החיות] משנת

ניתן להעביר או

מהר"ל ,תשע"ט

הודאה ושירה על הנס

מסביב לשולחן-קובץ גליונות ,תשע"ט (עמ' כט)

אז ישיר משה ובני ישראל

ירחון האוצר (כד) ,תשע"ט (עמ' רפח)

קיום זכירת יציאת מצרים באמירת 'אז ישיר'

לתועלת הרבים

[טו ,א] מעדני אשר ,תשע"ה אורות הגבעה ,תשע"ד

ובתנאי שלא

עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' מ)

שירת הים  -כיצד נאמרה ,ומתי הוכנסה לפסוקי דזמרה?
תשע"ו תשע"ח מעדני אשר ,תשע"ג

להפיץ דף זה

(אז ישיר משה) [טו ,א] מחמדי התורה,

עולמות ,ר

שירו לה'  -סגולת אמירת שירת הים בשמחה ובכוונה באר הפרשה ,תשע"ט (עמ' כ)

יבוצעו בו
שינויים

שירה חדשה [מדוע לא אמרו בני ישראל שירה על כל הנסים והנפלאות ,מיד כאשר נגאלו ממצרים ,אלא
רק לאחר קריעת ים סוף ,מה "החידוש" בשירת בני ישראל על שפת הים ,מדוע מכל פסוקי השירה בחרו
אנשי כנסת הגדולה לציין ,כי השירה החדשה על שפת הים היתה בפסוק "ה' י ְִמֹלְך לְעֹולָם ָועֶ ד" ,הצירוף
של "אז" שהוא לשון עבר ,עם "ישיר" שהוא לשון עתיד ,במה ראו בני ישראל את גילוי מלכותו של השי"ת
בעולם על שפת ים סוף ,יותר ממה שכבר ראו עיניהם גילוי שכינה במצרים ,באמירת השירה התבססה
ונקבעה ההכרה במלכות הקב"ה בעולם ,גם מלאכי השרת פתחו ואמרו שירה ,ביקש הקב"ה לעשות
חזקיהו משיח ,ולא נעשה ,בגלל שלא אמר שירה לאחר מפלת סנחריב .מדוע לא אמר ,ומדוע בשל כך לא

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בשלח

נעשה משיח ,מהותה של "שירה" ,ואימתי היא נאמרת ,בכלל .ועניינה של "שירת הים" ,בפרט] עולמות ,ר

בשבת בשלח אמר 'אז ישיר' בפסוקי דזמרא וכיון לצאת בזה ידי חובת שנין מקרא ואחד תרגום,

באתר "בינינו" :

האם יצא? [לצאת פרשת ציצית בשמו"ת בפרשת שלח ,אין עושין מצוות חבילות חבילות] מים זכים-אוסף
גיליונות ,תשע"ט (עמ' נו)

הלל ושירה [מי תקן אמירת ההלל ,האם אמרו הלל במצרים ,ההבדל בין "שירה" ל"הלל" ,מדוע שירה
בכל יום והלל אסור ,היכן נאמרה שירת הים ,בית אהרן ברכו את ה' ,אשה בחיוב הלל ,שירה מהיאה לידי
שמחה או להיפך ,שירת הים על הצלה ממיתה או מעבדות ,זכירת יציאת מצרים בשירת הים ,שביעי של
פסח ,מעשי ידי טובעים בים ,אמירת שירה כשמובטחים בישועה ,האם שביעי של פסח הוא "זמן שמחתנו",
מדוע לא ברכו ברכת הנס אחר שעברו את ים סוף ,החובה לומר תיבת "ברוך"] אוצרות אורייתא ,תשע"ח
שירת הים [צורת כתיבתה ,וסיבת נגינתה בשירה] משנתה של תורה ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

השלמת גאולת מצרים בקריעת ים סוף ושירת הים [שיר השירים כנגד שביעי של פסח ,ואת זעקתם

(גם משנים

שמעת על ים סוף] הגר"נ רוטמן שליט"א-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' טו)
אז ישיר  -האם "אז ישיר" הוא חלק משירת הים? סברי מרנן ,תשע"ח מלאכת מחשבת ,תשע"ח
אז ישיר  -האם "כי בא סוס פרעה" הוא חלק משירת הים? מלאכת מחשבת ,תשע"ז

אז ישיר [המשמעות העמוקה הטמונה במילה 'אז' ,למה הוסיפו בתפילה עוד פסוקים בצמידות ל'אז

קודמות)
באתר "בינינו" :

ישיר'? למה נדחקה השירה לסוף פסוקי דזמרה לאחר פסוקים מהנ"ך? ההקבלה בינה לבין תפילת
העמידה] (אז ישיר משה) [טו ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

שירת הים  -שירת הדורות [עבר הווה ועתיד ,ידמה בדעתו כאילו אותו יום עבר בים ,פילוס הדרך בתוך
הסתר הפנים] ממשנתה של תורה ,תשע"ד

שיחת הגר"ד כהן  -קובץ גליונות ,תשע"ח (עמ' יא)

ניתן להעביר או

אז ישיר  -מעלתו וסגולתו (אז ישיר משה) [טו ,א] באר הפרשה ,תשע"ז (עמ' כב ,כה)

שירת הים מתחילה במילים "אז ישיר" בלשון עתיד .מדוע שירה נאמרת בלשון עתיד?

קול

להפיץ דף זה

תודה ,תשע"ו

לתועלת הרבים

נושא בפרשה :הידור מצוה

(זה א-לי ואנוהו) [טו ,ב]

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

הידור מצוה האם הוא חיוב? [קודם מתן תורה ,נאמר בצורת שירה ולא ציווי ,החפץ נאה או המצוה
נעשית בהידור ,נשבע שלא ללמוד בס"ת נאה האם הוא מושבע ועומד] כאיל תערוג ,תשע"ח

שינויים

רכש אתרוג מהודר,

האם יתנו לאביו? [חייך קודמין בגשמיות או ברוחניות] אספקלריא ,תשע"ח (עמ'

צד)

לצפיה בעשרות

מדוע הידור מצוה עד שליש? [מרכבות פרעה ,כמות הסוסים] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כב)

הידור מצוה  -דרבנן או דאורייתא?
הידור ונוי מצווה

[טו ,ב] מעינות מהרצ"א ,תשע"ה הגר"א עוזר ,תשע"א

עיון הפרשה תש''ע ( עמ' מו')

שיעורים על
פרשת בשלח

הידור מצוה  -שנים קטנים או אחד גדול? [בארבעת המינים ,בנרות חנוכה] [טו ,ב] הגר"א גניחובסקי,

באתר "בינינו" :

תשע"ה תשע"ו

הידור במצוות מילה

[חזרה על ציצין המעכבין ,הידור בחפצא של המצוה או במעשה המצוה] מנחת

אשר ,תשע"ו

האם להקפיד לשמור את הטלית הנאה לשבת? [הידור מצוה בציצית או בטלית ,הידור מצוה בבית
או במזוזה ,כבוד שבת מול הידור מצוה ,לוותר על הידור מצוה היום בכדי לקיים עיקר מצוה מחר] שיעורי

למאגר עלוני

לוותר על הידור כדי שחבירו יקיים מצוה כדינה [דרבנן דידיה מול דאורייתא דחברו ,להשאיר לולבו

פרשת השבוע

ליל שבת  -ישיבת ברכת יצחק ,תשע"ה

בבית הכנסת לאחרים] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

ומועדים

ברכה על הידור מצוה [נרות שבת רבים] [טו ,ב] נוה ההיכל ,תשע"ג תשע"ז
האם יש הידור לתת צדקה בשטרות חדשים ויפים? [כה ,ב] קול יעקב ,תשע"ו

(גם משנים

האם מדין הידור מצוה עדיף שתתקיים המצווה בו? [יותר מבשלוחו ,וכאשר השליח יעשה המצוה
בזריזות או בהידור יותר] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

תורה והוראה ,תשע"ו

קודמות)

שיעורי ליל שישי ישיבת ברכת יצחק ,תשע"ד עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' לח) מב תירוצים

לדחות עשיית מצוה כדי לקיימה בהידור
הידור מצוה הנלמד משירת הים

נוה ההיכל ,תשע"ה

באתר "בינינו" :

רוממות ,תשע"ז

מצוה בו יותר מבשלוחו [האם הטורח בעצמו בקיום מצוה ,כגון אפיית מצה או קניית אתרוג ,קשירת
ציצית וכדומה ,הוא מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין?] נוה ההיכל ,תשע"ג

הידור מצוה ,ומצוות 'עוללות הכרם'
הידור מצוה בחנוכיה נאה

[נתינת אשכול קטן בדווקא] במשנת הפרשה ,תשע"ה

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

הידור מצוה ביופי או בהלכותיה? עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' לח)

חובת חינוך לקטן בהידור מצוה

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה [סדרי קדימויות קיום המצוות ,מה עדיף :לקיים את
המצוה בעצמו מדין "מצוה בו יותר מבשלוחו" ,או לקיימה בהידור משום חיוב "הידור מצוה"" .מצוה בו
יותר מבשלוחו" במצות ההכנה לכבוד השבת ובכל המצוות ,ותמיהת התוספת שבת מדוע לא נהגו העולם
להכין בעצמם את סעודות המצוה בחתונה ובברית מילה ,מדין "מצוה בו יותר מבשלוחו" ,האם "מצוה"
בו יותר מבשלוחו" הוא חיוב מהתורה או מדרבנן ,ואם חיוב "הידור מצוה" הוא מהתורה או מדרבנן.
האם "הידור מצוה" עדיף על קיום דין "מצוה בו יותר מבשלוחו" .כתיבת ספר תורה בעצמו או על

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

ידי שליח בכתב מהודר יותר  -מה עדיף .חולה המרותק למיטתו כיצד והיכן ידליק נר החנוכה  -בעצמו
בסמוך למיטתו ,או על ידי שליח שידליק באופן מהודר יותר בפתח רשות הרבים .האם עדיף להדליק נר
חנוכה פשוט בעצמו ,או להדליק בשמן זית על ידי שליח] עולמות ,ל

לצפיה בעשרות
שיעורים על

נושא בפרשה :שירת מרים

פרשת בשלח

שירת מרים  -האם מרים שרה או רק ניגנה ? [טו ,כ] מעדני אשר ,תשע"ב מעדני אשר תשע"ו

באתר "בינינו" :

נשים בשירת הים וקריאת המגילה [טו ,כא] זרע ברך ,תשע"ה
האם הנשים שרו על טביעת המצרים או על הצלת עצמן? מעדני אשר ,תשע"ז
אורכה של שירת מרים [חשבון מדויק כנגד הזמן שהמתינה ליד היאור] האיחוד בחידוד ,תשע"ב

מה משמעות התוף שאחזה מרים בידה? [התוף שהשתמשה בו בשמחתה כשאביה שמע בקולה ונשא
שוב את אמה ,ובתוף עתיק זה נופפה גם לגברים 'ותען להם'] האיחוד בחידוד ,תשע"ח

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

נושא בפרשה :הטיפול בעצמות יוסף

(ויסע משה את ישראל מים סוף)

(גם משנים

[טו ,כב]

קודמות)
מדוע לא ביקש יוסף להיקבר מיד בארץ כמו יעקב?
השבעת אדם שטרם נולד

[יג ,יט] אשכול יוסף ,תשע"ו

[השבעת יוסף את בני ישראל] [יג ,יט] מעדני אשר ,תשע"ג

כיצד השליך משה טס עם שם ליאור להעלות ארונו של יוסף?

באתר "בינינו" :

(לב ,ד ברש"י) [יג ,יט] אשכול יוסף,

תשע"ג תשע"ח

מדוע משבחים את משה שהתעסק בעצמות יוסף ,הלא גם ביזת הים מצוה?
תשע"ו תשע"ג תשע"ח

[יג ,יט] אשכול יוסף,

במחשבה תחילה ,תשע"ז

משה לא סיים את קבורת יוסף כי לא נכנס לארץ [מדוע לא נקראת על שמו כמו בית המקדש ע"ש

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

דוד ,חשב לעשות מצוה ונאנס ,שלוחו של אדם כמותו] (ויקח משה את עצמות יוסף עמו) [יג ,יט] עיון הפרשה,
תשע"ב (עמ' סט) ו' תירוצים

לתועלת הרבים

מדוע לא למד דוד ממשה שמותר לכתוב שם על חרס? (ויקח משה את עצמות יוסף עמו) [יג ,יט] עיון
הפרשה ,תשע"ג (עמ' סט) כד תירוצים

פניני אי"ש ,תשע"ח

עוסק במצוה פטור מן המצוה [נושאי ארונו של יוסף ,יכול לקיים שתי המצוות ,הפסיק למצווה עוברת,
עוסק במצוות צדקה ,אוסף כסף בכדי לקיים מצווה לעצמו ,חשב שהוא מצוה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :שמירת שבת למי שאינו ישראל

(שם שם לו

חוק ומשפט) [טו ,כה]

לצפיה בעשרות
שיעורים על

גר שמל ולא טבל ,בשמירת שבת

אורות הגבעה ,תשע"ג נוה ההיכל ,נח תשע"ה

אסופי [ספק ישראל] שחילל שבת האם נהרג?

פניני אי"ש ,תשע"ח

פרשת בשלח

אורות הגבעה ,תשע"ד

גר מדאורייתא וגוי מדרבנן [טבל לשם גירות והיתה חציצה במיעוט המקפיד ,או טבל שלא בפני שלושה,
טבל בפני בי"ד בלילה ,גר שמל ולא טבל ,ספק ישראל ספק עכו"ם ,אסופי ,דינו בגזל מדרבנן ,חילול שבת

באתר "בינינו" :

באיסורים דרבנן] פניני הלכה  -אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' ל)
דין הטבילה קודם מעמד הר סיני [גר שמל ולא טבל] בינת המשפט על משך חכמה ,תשע"ח
שמירת שבת לגר שמל ועדיין לא טבל [מעשה בירושלים בשנת תר"ח] נוה ההיכל ,תשע"ד
תשע"ה

נוה ההיכל,

פניני אי"ש ,תשע"ח

גוי שקיבל עליו כל התורה  -האם דינו כעכו"ם ששבת פניני אי"ש ,תשע"ח

כיצד קיימו האבות את התורה אם היו כבני נח? [שמירת שבת ,דין בני נח ,מצא תינוק מושלך בעיר
שמחצה גוים ומחצה ישראל שדינו כישראל לחומרא מה דינו לגבי שבת ,יום גויי ויום יהודי מאימתי,
בשבת ויום כיפור סמוכים ,אברהם עצמו קידש את החודשים ,לצאת בשבת לרה"ר לבוש ציצית דלבן נח
הוי משאוי ,יציאת אשה בשבת לרה"ר בציצית האם הוי משאוי ,תינוק שנמצא והטיל בעצמו ציצית מקיים

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

בה לא תשבותו] שלמים מציון ,תשע"ח עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' ר) ל' תירוצים

שמירת שבת לגוי  -מאימתי ,מליל שבת או מיום שבת?
מי שהוא ישראל וגם בן נח  -כיצד ינהג בשבת?

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

גוי ששבת [איסור גוי ששבת ,שמירת שבת לגר שמל ולא טבל ,לפני מתן תורה] עומקא דפרשה ,תשע"ז

קודמות)
באתר "בינינו" :

גוי ששבת [מדוע חייב מיתה ,סיבת האיסור חיוב מלאכה או חידוש דת ,גר שמל ולא טבל ,האבות קודם
מתן תורה ,מלאכה שאינה צריכה לכופה] מסביב לשולחן636 ,

ניתן להעביר או

נושא בפרשה :ה'מן' בהלכה ובאגדה

(ויאמרו איש אל אחיו מן הוא)

להפיץ דף זה

[טז ,טו]

לתועלת הרבים
האם ניתן היה לדון דיני תורה על סמך יחידות המן שירדו? [הכרעה על פי ראיות מחוץ לטבע,
נאמנות נביא בעונשין בממונות ובאיסורים ,בת קול ,לא בשמים היא] מאור השבת ,תשע"ח

ובתנאי שלא

הכרעה בדיני ממונות על פי המן [הכרעת בעלות על עבד לפי יחידות המן ,לא בשמים היא ,הכרעת

יבוצעו בו

בושת הרשעים בלקיטת המן [ההיתר לבייש עוברי עבירה ,שיימינג] [טז ,ד] במשנת הפרשה ,תשע"ה

שינויים

שלמה ,הכרעה עפ"י אומדנא ,תמונה] שיעורי ליל שישי  -ישיבת ברכת יצחק ,תשע"ז

מדוע ירדה כמות "עומר" גם לקטנים?

[דרכו לפרר ,לחם לפי הטף ,פירות שביעית לתינוק] שלמים

מציון ,תשע"ז

לצפיה בעשרות

תכלית ירידת המן "להטיבך באחריתך" ע"י ניסיון

[החיים לא הולכים לפי התוכניות] נחל אליהו–

שיעורים על

אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' ט)
מצוות הנחת המן לדורות למשמרת [וכן מטה אהרן] [טז ,לג] מגישי מנחה ,תשע"ו אורות הגבעה ,תשע"ח

כיצד הותירו בני ישראל את המן מיום פטירת משה בז' אדר עד טז ניסן? [הרי יש איסור להותיר
ממנו אפילו עד בוקר] עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' קיט) מז תירוצים

פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

שתי המצוות שהיו במן [לא להותיר ,שבת לא ללקוט] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קמח)
אכילת המן [הנאה ממעשי ניסים] [טז ,ד] מעדני אשר ,תשע"ד

איש לפי אכלו ['לפי אכלו' או 'כפי אכלו' ,דתן ואבירם צמצמו באכילתם ,עונשם שהכמות פחתה ,דאגה
למחר ,דאגה למאכלי שבת] (איש לפי אכלו) [טז ,טז] שלמים מציון ,תשע"ח

למאגר עלוני

מזונותיו של האדם מאת ה' יתברך [האמונה עצמה מביאה להורדת השפע בהרחבה] (הנני ממטיר לכם

פרשת השבוע

לחם מן השמים) [טז ,ד] באר הפרשה ,תשע"ז (עמ' י)
האם במן היה מותר לחשוב טעם איסור? (הנני ממטיר לכם לחם מן השמים) [טז ,ד] מעדני אשר תשע"ו

ברכה ראשונה וברכה אחרונה על אכילת המן

(הנני ממטיר לכם לחם מן השמים) [טז ,ד] בארה של

תורה ,תשע"ד

ומועדים
(גם משנים

ברכת המזון על אכילת מן

[על אכילה או על שביעה ,דבר הנעכל בגוף מיד ,ברכה אחרונה על ריח] עיון

הפרשה ,תשע"ד (עמ' מו) ממשנתה של תורה ,תשע"ד נועם אליעזר ,תשע"ח מחמדי התורה ,תשע"ח

איך היו יכולים לברך ברכת המזון על המן הרי המן לא היה מחמשת המי ים?

(הנני ממטיר לכם

לחם מן השמים) [טז ,ד] מעדני אשר תשע"ו שלמים מציון ,תשע"ט

פריסת מפה על הפת בשבת

קודמות)
באתר "בינינו" :

[האם זכר למן?] [טז ,יג-יד] זרע ברך ,תשע"ה תשע"ח

פריסת מפה על מזונות בזמן הקידוש ,ופריסת מה על פת שאר המסובין

אספקלריא ,תשע"ח (עמ'

קיח)

האם צריך לכסות תבשיל אורז בזמן קידוש והבדלה?

פניני הלכה  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח

(עמ' ל)

אוכל שנספג בגוף מיד ,ברכתו
אכילת המן ביום כיפור
ברכה על אכילת המן

[טז ,טו] מחמדי התורה ,תשע"ה עמ' 3

מחמדי התורה ,תשע"ו

(ויענך וירעיבך) [טז ,טו] מעדני אשר ,תשע"ד

[ראשונה ,אחרונה] [טז ,טו] אשר ליהודה ,תשע"ד

מן שירד עבור שבת  -האם מותר להשאירו ליום ראשון?

[טז ,יט] מעדני אשר ,תשע"ב

מדוע נאסר לבשל את המן בשבת? (את אשר תבשלו בשלו) [טז ,כג] מעדני אשר תשע"ו
מה קרה למן בשנת מות משה [אחר ז' אדר] פנינים מרבינו אור החיים ,תשע"ז

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

האם היו יכולים לטעום במן את טעם השבת גם בימות החול? במשנת הפרשה ,תשע"ו

איסור לקיטת מן בשבת

[תולש ,מעמר] [טז ,כז] שלמים מציון ,תשע"ו

מעדני אשר ,תשע"ב

נועם

לצפיה בעשרות

אליעזר ,תשע"ח
לפתוח עסק עצמאי או להיות שכיר? [צנצנת המן ,לעשות ביטוח פנסיוני או ביטוח חיים] עיון הפרשה,
תשע"ז (עמ' לא)
אברכים בדורנו  -אוכלי המן [במשנתו של הגראי"ל שטיינמן] [טז ,לג] כאיל תערוג ,תשע"ה תשע"ד
אבי עזרי ,תשע"ז נר יששכר ,תשע"ח דברי אמת ,תשע"ח

סגולה לזיכרון של הגר"ח פלאג'י

שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

(קח צנצנת אחת) [טז ,לג] אשכול יוסף ,תשע"ו תשע"ז

הנס במן שכלל את כל הטעמים ,האם היה רק במאכל או גם בשתיה? מעדני אשר ,תשע"ט

למאגר עלוני

נושא בפרשה :הכנה לשבת

פרשת השבוע
הכנה לשבת

[רץ בערב שבת והזיק ,רץ לצרכי שבת והזיק ,רץ לדבר מצוה אחרת והזיק] (והכינו את אשר

ומועדים

(והכינו את אשר יביאו) [טז ,ה] נשיח בחוקיך ,תשע"ו זרע ברך ,תשע"ה עומקא דפרשא,

(גם משנים

יביאו) [טז ,ה] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק ,תשע"ח

הכנה לשבת
תשע"ב

תורה והוראה ,יתרו תשע"ה

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

מחמדי התורה ,תשע"ז

פרי ביכורים,

תשע"ז משנתה של תורה ,תשע"ח מאור השבת ,תשע"ח

קודמות)

הכנה לפני שבת למנוע חילול שבת [להכין צרכי החולה היולדת והמילה לפני שבת ,יולדת בסוף הריונה
לשהות בשבת בקרבת בית חולים ,להכין עצמו קודם פסח להיות בירושלים ,להשכיר עצמו כפועל עבור

באתר "בינינו" :

רכישת מצות סוכה ארבעת המינים וסעודת שבת] (והכינו את אשר יביאו) [טז ,ה] מנחת אשר ,תשע"ח

נושא בפרשה :לחם משנה
לחם משנה בשבת על דבר שברכתו מזונות

(ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה) [טז ,כב]

אזמרה לשמך ,תשע"ט

פסקי הגר"נ קרליץ שליט"א בעניני לחם משנה [כמה חלות בוצעים ,פרוסה גדולה ,חלת עירובי
חצרות ,הידור מצוה לבצוע על חלות אשתו גם אם חלות המאפיה טעימות יותר ,לחם משנה קפוא ,חלות
שנדבקו באפיה ,נפלו חתיכות ופירורים מהחלה] נשיח בחוקיך ,תשע"ח

לחם משנה בשבת ואופן בציעתו
עולמות ,צ

אורייתא ,תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

[נשים ,ביום טוב ,כמה לחמים] [טז ,כה] תורה והוראה ,תשע"ה

תורה והוראה ,תשע"ב

יבוצעו בו

האם אפשר לקיים מצות לחם משנה בלחם שהוא פחות מכזית? מעדני אשר ,תשע"ח
חיבור שני חצאי לחם ע"י קיסם ללחם משנה [חיבור חזק או רפה ,עולה עמו] שלמים מציון ,תשע"ז

שינויים

לחם משנה [חלות שנדבקו באפיה ,נשרף חלק מהחלה ,כל העומד ליחתך ,כמה חלות בוצעים ,לברך על
פת אחת ולאכול אחרת] עיון הפרשה ,תשע"ג (עמ' מג)

לצפיה בעשרות

חולה האוכל ביום הכיפורים האם חייב בלחם משנה? זרע ברך ,תשע"ו

לחם משנה מלחם שהשתמשו בה לעירוב תבשילין? [הואיל ואיתעביד בה מצוה חדא ,אין עושין
מצוות חבילות חבילות] מעדני אשר ,תשע"ח
חלה קשה ספק שלימה וחלה טריה וחביבה אך חסירה מי קודמת? שיעורי ליל שבת ,תשע"ז

חלה ללחם משנה שאינה ראויה לאכילה [חלה שאולה שחייב להחזירה לשכן ,חלה קפואה ,פת עכו"ם,

שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

מצה שאינה שמורה בפסח ,פרוסה] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כד)

לבצוע על שני חצאי פת כלחם משנה או על פת שלמה

נוה ההיכל ,תשע"ד

חולה האוכל ביום הכיפורים האם חייב בלחם משנה?

זרע ברך ,תשע"ו

לחם משנה במצה [לצרף מצת מכונה ללחם משנה למי שלא נוהג לאכול מצת מכונה ,אך רק מצד

למאגר עלוני

החומרא ,כשם שהחזו"א התיר בערב פסח שחל בשבת לצרף מצת פסח ללחם משנה לסעודת היום ,מצת
יד שנשברה במקצת ,כמו בכיכר לחבר ע"י קיסם  -כאן ניתן לשרוף בקצה] שלמים מציון ,תשע"ח
לבצוע על שני חצאי פת כלחם משנה או על פת שלמה נוה ההיכל ,תשע"ד תשע"ח

נושא בפרשה :עירובי תחומין

(אל יצא איש ממקומו) [טז ,כט]

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

עירובי תחומין [ארגון 'ערבתם']
עלון מידע בעניני "תחום שבת"

באתר "בינינו" :

מושגים כלליים בהלכות עירובי תחומין
מפת עירובי תחומין תל אביב והסביבה
דפי הסבר לעירובי תחומין ת"א והסביבה

ניתן להעביר או

קביעת תחום שבת ע"י יעקב [מציאת חיות אלוקות בעולם העשיה בחול] שפת אמת ,תרל"א
מדוע תיקן יעקב עירובי תחומין אחר המפגש עם המלאך? זרע שמשון ,תשע"ח אספקלריא ,תשע"ח
(עמ' סא)

מטרת יעקב בתיקון "תחום שבת" [אברהם אבינו תיקן ערובי תבשילין ,הבדל בין מעלת אברהם
למעלת יעקב ,התבדלות עם ישראל מהגוים] הרב ברוך רוזנבלום ,תשס"ח

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

איסור תחומין בשבת מנחת אשר ,תשע"ט

עניני איסור תחומין [הנאה מהוצאה ,יציאה האדם בבגדיו חוץ לתחום ,השתמשות בחפצי שכן שנסע
לשבת מחוץ לעיר ,לאו דתחומין ,עירוב תחומין ע"י קטן ,נתן עירובו באילן] עומקא דפרשה ,תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

לסוברים שאין כיום רה"ר דאורייתא ,האם יש איסור תחומין דאורייתא? עשר עטרות ,תשע"ט

עירובי תחומין בישוב רכסים

לצפיה בעשרות

ממשנתה של תורה ,בא תשע"ד

"תחומין או "יחוד" [דרבנן מול דאורייתא ,איסור יחוד במקום פק"נ] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

מפתח של דלת הנמצאת מחוץ לתחום שבת האם הוא מוקצה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

ד' אמות ליוצא מחוץ לתחום [ד' אמות של אדם בהילוכו או בעמידתו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

מדוע בהוצאת שעיר המשתלח ביום כיפור יש רק איסור הוצאה מרשות לרשות ולא איסור
תחומין? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

מי נהרות שהגיעו מחוץ לתחום בשבת [כרגלי הממלא] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

לצאת מתחום שבת עכשיו ,כשיודע שיצטרך לצאת בשבת
כיצד מעברין את הערים?
בירורי הלכה בדיני תחומין

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

ירחון האוצר (טו) ,תשע"ח (עמ' קלז)

למאגר עלוני

ירחון האוצר (ב) ,תשע"ז (עמ' קכ) (ד) ,תשע"ז (עמ' שג)

הוצאת חפצים ע"י היוצא בהיתר חוץ לתחום

ירחון האוצר (כא) ,תשע"ט (עמ' צא) ירחון האוצר (כב),

תשע"ט (עמ' תג)

כיצד מגיע אליהו הנביא לבריתות בשבת גם מחוץ לתחום שבת?

מעדני אשר ,תשע"ו

קב ונקי,

תשע"ד

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

נושא בפרשה :איסור הוצאה בשבת

(אל יצא איש ממקומו) [טז ,כט]

קודמות)
באתר "בינינו" :

פסקי הגר"נ קרליץ שליט"א בעניני עירובין [האם ניתן לטלטל על סמך עירוב חצרות ברחוב
זבוטינסקי ,מעבר מעיר לעיר ,רחוב השומר ,רחוב רבי עקיבא ,האם העירוב בבני ברק הוא ע"פ דברי
החזו"א ,דין נשים שווה לדין הגברים] נשיח בחוקיך ,תשע"ח

פטור 'מקלקל' באיסור הוצאה בשבת

[טז ,כט] מעדני אשר ,תשע"ה

גדר רשות הרבים לאיסור הוצאה בשבת

נשיח בחוקיך ,תשע"ו

השובת על אם הדרך ,כיצד ינהג? [דרך בין עירונית ,רשות הרבים ,רכב חונה רשות היחיד ,חניון
ושטחים ציבוריים הצמודים לדרך ביו עירונית ,הושטה וזריקה מרכב לרכב] (שבו איש תחתיו) [טז ,כט]
נוה ההיכל ,תשע"ה
ניקוי שינים לפני יציאה לרה"ר [איסור הוצאה] מעדני אשר ,תשע"ג תשע"ז

האם החנויות בזמנינו הם 'שווקים' ,ודין רחבת הכותל

פתח העירוב-קובץ גליונות ,תשע"ט (עמ' נז)

הוצאה בשבת מרשות לרשות והעברת ד' אמות ברה"ר

[טז ,כט] הגר"א עוזר ,תשע"ד

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

השובת בעיר אחרת ,האם מותר לטלטל חפציו

מעדני אשר ,תשע"ד תשע"ז אוסף גליונות ישיבת מיר,

תשע"ח (עמ' לב)

לצפיה בעשרות

נושא בפרשה :קריאת פרשת ה'מן'

שיעורים על
(למשמרת לדורותיכם) [טז ,לב]

פרשת בשלח
סדר פרשת המן  -שנים מקרא ואחד תרגום

תשע"ז

תשע"ז

באתר "בינינו" :

סגולות לפרנסה באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' ג)

טעמי המנהג ,תפילות ותחינות לפרנסה

מבית שבת טיש ,תשע"ז

פרשת המן  -ענינו ,סגולתו ,טעמו ומקור אמירתו

הרב יצחק פרנקל ,תשע"ז

הלקח מפרשת המן  -הקב"ה מזמין לכל אחד פרנסתו צריך רק להתפלל שיפקח ה' עיניו

שבילי

פנחס ,תשע"ט

האם יש לומר פרשת המן בכל יום או פעם אחת בשנה?

תשע"ב

אהרן הכהן ופרשת המן [הקשר בין שלום בית לפרנסה] בית שלמה ,תשע"ו

נושא בפרשה :סעודות שבת וקידוש במקום סעודה
(אכלוהו היום כי שבת היום לה') [טז ,כה]

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

'טועמיה'  -טעם ממאכלי השבת שקנה ,ברחוב ,האם נפסל לעדות? [האוכל בשוק] האיחוד בחידוד,
תשע"ז

קידוש במקום סעודה [מחיובי הקידוש או מחיובי הסעודה ,מה נקרא מקום הסעודה לענין זה ,מה נקרא
לאלתר לענין זה ,סעודה דוקא בפת או גם במזונות פירות או יין ,המקדש קידושא רבא אחר התפילה האם
צריך לקדש שוב קודם הסעודה ,המקדש לאחרים ולא מכון לצאת ידי חובה בעצמו ,כאשר רק המקדש
אוכל סעודה ,האם יצאו השומעים ,מי שאינו יכול לאכול בליל שבת כיצד יקיים קידוש במקום סעודה,
קיד שאכל והקיא ,הבדל בין דין הלילה לדין היום] (אכלהו היום כי שבת היום לה') [טז ,כה] עולמות ,רמב

קידוש במקום סעודה ב"איסור"

[אכלו סעודת שבת ונזכרו שלא הפרישו חלה] עיון הפרשה ,תשע"ז

(עמ' קסב)

לשמוע קידוש בבית הכנסת ולהביא מהבית מאכלים לבית הכנסת לשם סעודה [הפסק בין קידוש

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

למקום הסעודה] שאלות ותשובות בהלכות שבת ,תשע"ו
קידוש במקום סעודה בישיבה [קידוש בחדר אוכל ,והסעודה בחדר בפנימיה] מים חיים ,תשע"ו
האם יש חובת טעימה מיין הקידוש? [בקידוש הלילה ,בקידוש היום] נר יששכר ,תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

קידוש במקום סעודה למי שאסור לו גלוטן [אורז] מים חיים ,תשע"ו

קידוש במקום סעודה [אכילת תבשיל אורז לסעודת שבת ,אכילת קרקר הטפל לדג מלוח ,קידוש קודם

לצפיה בעשרות

תפילת שחרית ,להוציא חברו שכבר התפלל ,קידש על יין ונמצא מים] (אכלהו היום כי שבת היום לה') [טז,

שיעורים על

כה] כאיל תערוג ,תשע"ח

אכילת שלוש סעודות בשבת [טז ,כה] [חיוב סעודה למתענה ,מצות סעודת שבת ,טעם וריח
בסעודות שבת ,ג' תפילות וג' סעודות ,בשר ויין בסעודות ,השלמת סעודות שבת ,סעודת שבת בפת
טפילה ,כבוד יום קודם ,סעודה ג' אחרי השקיעה ,אכלוהו היום ועונג שבת] עומקא דפרשא ,תשע"ג

סעודות שבת [אין לחלק סעודה לשתי סעודות ,ברכה שאינה צריכה ,להפסיק סעודה שניה בכדי לאכול

פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

סעודה שלישית] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

החזר הוצאות סעודת שבת [האם גם מותרות ,פיצוחים ,בשר יקר ,לקנות בחנות יקרה ,האם תלוי
במידת הביטחון ,לוו עלי ,לאכול כמו מחותן ,מתי פורע הקב"ה] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' צו)
שלש סעודות שבת מדאורייתא או מדרבנן? זרע ברך ,תשע"ח
אכל ג' סעודות שבת או בלילה או ביום ,האם יצא? מעדני אשר ,תשע"ח
יכול לאכול בשבת רק סעודה אחת ,האם יאכלנה? [האם המצוה היא רק בשלש סעודות] מעדני אשר,
תשע"ח
סעודת שבת בבין השמשות דמוצאי שבת [אחר השקיעה ,ספק לילה ,קודם הבדלה] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ח

איסור דרבנן לצורך סעודת שבת

[לרדות פת בתנור ,לצורך סעודת אחרים] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

שיעור האכילה כדי לקיים מצות שלש סעודות בשבת?

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

מעדני אשר ,תשע"ט

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :קריאת התורה בציבור
קריאת התורה בציבור [חובת היחיד או הציבור] (וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ,ברש"י) [טו,
כב] תורה והוראה ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ה

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

קריאת התורה [סדר תקנת קריאת התורה ברבים בשבת ובשני וחמישי בשחרית ,על ידי משה רבנו,
ותקנת עזרא לקרוא בתורה במנחה בשבת ,ולקרוא בשני וחמישי שלושה בני אדם ,ולא פחות מכ"א
פסוקים ,האם היא חובת הציבור או חובת היחיד ,ונפק"מ כשיש רוב שעדיין לא קראו ,האם יש חיוב
לקרוא בתורה מדין "רובו ככולו" ,יחידים שלא שמעו קריאת התורה ,כיצד ינהגו ,האם זו חובת קריאה
המוטלת על כל אחד ,והקורא מוציא את השומעים מדין שומע כעונה .או שהחיוב הוא לשמוע הקריאה,
חיוב העולה לתורה לקרוא בלחש עם הש"ץ ,החסיר מלשמוע כמה תיבות מקריאת התורה ,האם צריך
לחזור ולשמוע כל הקריאה ,כמה צריך לטרוח כדי לשמוע קריאת התורה ,שמע קריאת התורה בשעה
שעמד באמצע תפילת שמונה עשרה ,האם יצא ידי חובה ,שמע קריאת התורה מספר תורה גזול ,האם יצא
ידי חובה ,חובת נשים בקריאת התורה ,יצאו אנשים באמצע הקריאה ולא נשארו עשרה ,האם מותר

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

לסיים הקריאה ,האם יחיד יכול למחות בבעל קורא ששונאו להיות ש"ץ לקריאה ,בזמן שיש שינוי בין
קריאת התורה בארץ ישראל לחו"ל ,האם צריך להשלים הקריאה ,צירוף בן א"י למנין בני חו"ל הקוראים
בתורה ,וכן להיפך ,ההבדל בין מצות קריאת פרשת זכור למצות קריאת התורה בכל שבת] עולמות ,קפט
השלמת קריאת התורה בשני וחמישי (וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ,ברש"י) [טו ,כב] מחמדי

לצפיה בעשרות
שיעורים על

התורה ,תשע"ז

האם ניתן למכור עליה לתורה לאחר שכבר נמכרה? [תוקף המכירה ,באיזה קנין נמכרים הכיבודים,

פרשת בשלח

האם הגבאי חייב לעמוד במכירה ,נדר ,קנין דברים] מכתלי בית הדין ,תשע"ז אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כט)
האם ניתן לסחור בזכות העליה לתורה? [קונה ראשון המכבד קונה שני] מכתלי בית הדין ,תשע"ז המשך

באתר "בינינו" :

הקונה עליה לתורה ,האם רשאי למוכרה לאחרים? [מכירת וקניית מצוות ,קניין סיטומתא דבדר
שאין בו ממש ,סיטומתא בדיבור ,אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ,מכירת מצוות בבית כנסת קנין גמור
או נדר ,זכות היורשים במצווה ,העלה בדמים והתחרט ,טעה הגבאי וכיבד אחר או הקונה איחר] שמעתא

למאגר עלוני

עמיקתא ,תשע"ט
האם מותר לגבאי לעלות את מחיר העליות? [כשיודע שיש מי שיקנה במחיר גבוה] פרי עמלנו ,תשע"ט

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

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

האסור והמותר והמנהג] עולמות ,שמב

כספי העליות והנדרים בקהל שעבר לבית כנסת סמוך להתפלל כי ארון הקודש היה נעול [האם

קודמות)

הכספים לבית הכנסת בו הם מתפללים בקביעות ,או לבית הכנסת שאירח אותם ,האם יש לחלק בין מכירת

באתר "בינינו" :

העליות לבין הנדרים בשעת קריאת התורה] פרי עמלנו ,תשע"ט

האם לקרוא בספר תורה שאינו מהודר כשיש ספר תורה מהודר? [זה קלי ואנוהו ,הידור מצוה ,אין
הידור בקריאה בציבור בספר מהודר יותר] פניני אי"ש ,תשע"ט

האם להניח שקף שיש בו טעמים על גבי ספר תורה ,כשבעל הקריאה אינו יודע לקרוא אחרת?

ניתן להעביר או

[קריאה נכונה עדיפה על קריאה מהודרת] פניני אי"ש ,תשע"ט
קריאה ביום ה' לפרשת בראשית את יום הרביעי ואת יום החמישי [זכר למנהג הקדום] פניני אי"ש,
תשע"ט

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום [בכל יום מיום א' ,אם הקדים התרגום יצא ,מי שלא קרא פרשה אחת
ישלים פריותיו ואח"כ יקרא הנוכחית ,א"צ לקרוא ההפטרה ,לבישת בגד עליון בקריאת שנים מקרא ,חיוב
קריאת שנים מקרא] פניני אי"ש ,תשע"ט

האם מותר לקרב ספר תורה לאדם זקן כדי שיוכל לברך בו?

[לאדם גדול או לכל זקן] פניני אי"ש,

תשע"ט

הנותן ספר תורה לחברו יתנהו בימין

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

[באיטר] נועם אליעזר ,תשע"ט

רב שנפל וספר התורה בידו ,את מי צריך להרים תחילה? אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לו)

שינויים

ספר תורה שנפל ,ואח"כ נבדק ונתגלה שלא היה כשר מעולם ,האם חייבים לצום?

שאל אביך

ויגדך ,תשע"ט (עמ' מג)

קנה עליות ביום הכיפורים וכיבדם לחבריו וכעת אין לו לשלם

לצפיה בעשרות
[מקח או צדקה ,התרת נדרים] דבר

חוק ומשפט ,תשע"ו
הלכות קריאת התורה בכלל ,וביום שמחת תורה מתיקות ההלכה ,תשע"ח

גבאי מכר פתיחת ארון הקודש כולל "י"ג מידות" והמדובר היה בשבת שאין אומרים י"ג מידות
האיחוד בחידוד ,תשע"ד

שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

האם מי שהפסיד חלק מקריאת התורה צריך ללכת להשלים את מה שהחסיר? [יחיד שנאלץ
להתפלל ביחידות ,התפלל בציבור ולא שמע חלק מקריאת התורה ,לשמוע קריאת התורה תוך כדי תפילתו]
נר יששכר ,תשע"ח
קריאת שם לבת בקריאת התורה הראשונה מעינות מהרצ"א ,תשע"ד

שמיעת קריאת התורה באמצע ברכות קריאת שמע [מתפלל האוחז במקום שאסור להפסיק ,כגון

למאגר עלוני

בפסוקי דזמרה ובברכות קריאת שמע ,והחלו הציבור לקרות בתורה ,האם יפסיק וישמע הקריאה או ימנע

פרשת השבוע

תפילה וקריאת התורה בתענית [ובדיני ש"ץ ,עולה לתורה ,בעל קורא וכהן שאינם מתענים ,כאשר אין

ומועדים

מכך ,כיון ששמיעת הקריאה נחשבת כהפסק ,ואינו יוצא בשמיעה זו] נוה ההיכל ,תשע"ד תשע"ח

עשרה מתענים ,כשהתענית ביום ב' וה' האם יקראו בפרשת השבוע ,קריאת התורה בתענית ציבור  -האם
היא חובת היום או חובת התענית ,ההבדל בין עליה לתורה ביום הכיפורים ,לעליה לתורה בתשעה באב
ושאר תעניות ציבור ,בין עליה לתורה בשחרית לעליה לתורה במנחה ,אמירת 'עננו' כברכה בפני עצמה
בשמונה עשרה ,כאשר אין עשרה מתענים ,מי שאינו מתענה האם רשאי להיות ש"ץ בתפילה ,כיצד ינהגו
בדיעבד כשעבר לפני התיבה ,או כאשר אין ש"ץ אחר ,האם בעל קריאה שאינו מתענה רשאי לקרוא בתורה,
האם יש חיוב קריאה או שמיעה ,והאם גדר קריאת התורה הוא חובת היחיד או חובת הציבור ,כהן שאינו
מתענה לענין עליה בתורה ונשיאת כפים] עולמות ,רטו

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

דינים בקריאת התורה הנלמדים ממתן תורה [שמיעת קריאת התורה ,ע"י שליח ,בעמידה ,בתנועה,
לאחוז בעץ החיים] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נא)

עניני קריאת התורה [טעות בקרה"ת ,מעמד קרה"ת ,על הציבור או היחיד ,תקנת קרה"ת ,גדר מצות
קרה"ת ,ח' פסוקים שבתורה ,טעות בקרה"ת ,בגדר העולה לתורה ,עליית לוי במקום כהן ,עליה לאינו יודע
לקרוא ,שירת התורה ,לימוד או קריאה] עומקא דפרשה ,תשע"ו

ניתן להעביר או

קריאת התורה במועדים בפרשת המוספין [פרשיות המועדים ,קריאת פרשת המוספין ,קריאת

להפיץ דף זה

התרגום ,כשצריך ג' ס"ת ויש רק שנים ,חול המועד ושבת חול המועד] עומקא דפרשה ,תשע"ח

הפרשי קריאת התורה בן ארץ ישראל לחו"ל [א .בני חו”ל הנמצאים בא”י בשבת שלאחר הפסח,
האם יש עליהם חיוב להשלים את הקריאה של אחרי מות או שהם קוראים עם בני א”י את פרשת קדושים
בלבד .ואם יש להם להשלים  -כיצד ומתי יעשו זאת .ב .בני חו”ל המגיעים לא”י לשבת אחת באמצע הקיץ,
וכעת קוראים בא”י את הפרשה שהם עתידים לשמוע בשנית בשבוע הבא בחו”ל ,האם הם יכולים לעלות
לתורה בא”י ,או שאינם מחוייבים בקריאה זו ואינם יכולים לעלות בה לתורה .ג .בני א”י שמגיעים לשבת
אחת לחו” ל באמצע הקיץ ,ושומעים את הקריאה שכבר שמעו בשבוע שעבר ,האם הם יכולים לעלות

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

לתורה בחו”ל או שמכיון שכבר שמעו פרשה זו אינם מחוייבים בה ואינם יכולים לעלות לתורה] וישמע
משה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

האם ראוי לעשות מנין נפרד לבני חו"ל במשך כל הקיץ? וישמע משה ,תשע"ו

האם ראוי לבני חו"ל להשלים את הפרשה החסרה? [לדעת האומרים שראוי להשלים ,כיצד
ישלימו?] וישמע משה ,תשע"ו

האם יכול בן חו"ל הנמצא בא"י לעלות לתורה?

שיעורים על
פרשת בשלח

וישמע משה ,תשע"ו

שאלות מצויות בעניני ספר תורה ,כתיבתו והקריאה בו [כתיבת ספר תורה מכסף מעשר  ,כתיבת

באתר "בינינו" :

ספר תורה של ציבור ,כתיבת אותיות ותפירת יריעות ,כסף שנשאר מכתיבת ספר תורה ,כתיבת אותיות
סופיות בספר התורה כשהכותבים לא מכוונים למצוות כתיבת ספר תורה ,חדר עבודה של סופר סת"ם
שבדירה מעליו יש בית כיסא ,תיקון תגים ע"י עט מתכת ,מחיקת אותיות לכיבוד אנשים נוספים לכתיבת
אות ,הוצאת ס"ת מארון הקודש ללימוד ,מצוות כתיבת ספר תורה לדעת הרא"ש בתוכנת מחשב ,ריקוד
עם ספר תורה ,קטן בהקפות ,ספר תורה שנפל בחלקו לארץ ,ספר תורה פסול האם הוא מוקצה בשבת,
הנחת ספרים על גגו של ארון קודש ,צורת שני לוחות הברית ,מי מוציא את ספר התורה מארון הקודש,
קוואטער ,ספר תורה שהוצא בטעות ,מכירת עליות ,כבה האור בקריאת התורה והמשיכו במקום אחר,
נמצא טעות בספר התורה ,נמצא פסול בפרשת זכור כעבור כמה ימים האם יש תשלומין בפרשת כי תצא,
טעויות בקריאה ,קריאת התוכחה ,קראו למפטיר ונזכרו שיש חיוב אחר ,בטלו קריאה בשבת כיצד ישלימו,

למאגר עלוני

קריאת התורה במנחה בערב שבת עשרה בטבת] מים חיים ,תשע"ד

קריאת התורה בציבור וברכותיה [הקריאה מדאורייתא או מדרבנן ,הברכות מדאורייתא או מדרבנן,
הבדל בזמן הקריאה] זרע ברך ,תשע"ד תשע"ז

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

נושא בפרשה :מלחמת עמלק
הקשר בין קריעת ים סוף למלחמת עמלק  -יראת שמים

באתר "בינינו" :
[יז ,א] פניני דעת ,תשע"ו

מה רצה עמלק מעם ישראל? [למה כעת ולא לפני שירדו למצרים? מדוע נשלח דווקא יהושע למלחמה
זו? מדוע נקרא עמלק'-זבוב'? וכיצד יש להילחם בו?] (ויבא עמלק) [יז ,ח] שיעורי הרב רוזנבלום תש"ע

מדוע שלח משה שליח להילחם בעמלק ,הרי מצוה בו יותר מבשלוחו?
ע"י התחזקות בתורה מקיימים מלחמה בעמלק

פניני דעת ,תשע"ד

(וילחם עם ישראל ברפידים ,ברש"י) [יז ,ח] באר

הפרשה ,תשע"ז (עמ' כט) בארה של תורה ,תשע"ז

חזן או בעל קורא שאינו יכול לעמוד ,האם למנותו לתפקיד?

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

(ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה

אחד) [יז ,יב] פניני חישוקי חמד ,תשע"ח (עמ' סג)

ובתנאי שלא

מצוות מחיית עמלק [יז ,טז] המצוות בפרשה ,תשע"ו תשע"ח

"אין מעבירין על המצוות" ומלחמת עמלק [מחיית עמלקי קרוב או רחוק ,בזורק חץ האם יתחיל
בקרוב או ברחוק] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

כיבוד אב ואם ומחיית עמלק

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יג)

חיוב מחיית עמלק מול חיוב הריגת שבעת האומות [שיטת רש"י ,דברי המשך חכמה ,שיטת הרמב"ם

לצפיה בעשרות

וביאורו במנחת חינוך ,גדר 'כל נשמה'] (זכור את אשר עשה לך עמלק) [כה ,יז] פנינים מרבנו אור החיים,

שיעורים על

תשע"ח

קראו בטעות "ויבא עמלק" לפרשת זכור ,האם יקראו במנחה את פרשת זכור? וישמע משה,
תשע"ז
שורשי מצוות מחיית עמלק בדורנו ואופני מחייתו [ההיסטוריה של מלחמת עמלק מתמנע עד זמננו]
אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' מט)

פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

היש ה' בקרבנו אור עולם פורים ,שיחות מוסר
עניני מחיית עמלק דברי הפורים ,תשע"ו (עמ' קסג -רכח)

בכוח התורה שבעל פה ,גוברים על עמלק

זרע ברך ,תשע"ד

למאגר עלוני

עשה לך רב  -מחיית עמלק [להסתלק מן הספק] שבילי פנחס ,תשע"ב

המרחק שטרח עמלק להילחם בישראל ,ושורש האיבה מעמלק נכד עשו

בארה של תורה ,תשע"ד

מדוע עלו משה אהרן וחור לראש הגבעה [ר"ת שמותם כנגד משחית ,אף ,חימה] שבילי פנחס ,תשע"ד

פרשת השבוע
ומועדים

האם עבד עמלקי חייב בשמיעת פרשת זכור? פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מח)

מלחמת ה' בעמלק [מי הוא זה עמלק ,מדוע פרשת זכירת מעשה עמלק נאמרה בלשון יחיד [זָכֹור ֵאת
אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה לְָך עֲמָ לֵקַ ...ו ְי ַזנֵב בְ ָך כָל הַ נֶׁחֱ שָ לִים ַאחֲ ֶׁריָך וְ ַא ָתה עָ יֵף וְ ָיגֵעַ ] ,כאשר רדפו המצרים אחרי בני ישראל
בצאתם ממצרים ,אמר להם משה רבנו "ה' ִילָחֵ ם ָלכֶׁם וְ ַא ֶׁתם ַתחֲ ִרשּון" .וצ"ב מדוע לא עשה כן גם במלחמת
עמלק ,פשר הציווי להרוג רק את הגיבורים ולהחיות את החלשים [" ַויַחֲ לש יְהֹושֻׁ עַ ֶׁאת עֲמָ לֵק"]  -והמחיה
ֹלקיָך נ ֵֹתן לְָך נַחֲ ָלה",
איְבֶׁ יָך ִמסָ בִ יב בָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר ה' אֱ ֶׁ
ֹלקיָך לְָך ִמכָל ֹ
הסופית תהיה רק בשעת "וְ הָ יָה בְ הָ נִיחַ ה' אֱ ֶׁ
במה נתייחד הנס של מלחמת עמלק ,שדווקא עליו " ַוי ְִק ָרא ְשמֹו ה' נ ִִסי" ,עמלק נקרא בתורה "וְ ל ֹא י ֵָרא
אֱ ֹלקים" ,ובלשון חז"ל "לֵץ ַתכֶׁה ,זה עמלק" ,ומשלו משל על בואו של עמלק כ"כלב נושך" .וצ"ב ענין
ליצנות עמלק ,ומדוע נמשל דווקא לכלב ,ומה הקשר בין זה להיותו "ולא ירא אלקים" ,כח הרע של עמלק,
ודרכי המלחמה נגדו לשעה ולדורות" ,עמלק" בבריאה ,ובכל אדם ,ט .תיקון הבריאה על ידי מחיית עמלק,
אבל לעמלק אין תיקון ,חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא] [יז ,טז] עולמות ,קצד

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או

קבלת גר מזרע עמלק מלאכת מחשבת ,תשע"ח

מדוע עמלק נחשב לאויב הגדול ביותר? [מדוע הדגישה התורה שהמלחמה הייתה 'בדרך'? מדוע נבחר
יהושע דווקא להילחם בעמלק? מהו הקשר שבין פרשת עמלק לפרשת משקלות?] שיעורי הרב רוזנבלום,
תשע"ה

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

שאר עניני הפרשה:

לצפיה בעשרות

ליווי פרעה ליוצאי מצרים הקנה לעמו את הזכות 'לא תתעב מצרי' [גודל וחשיבות מצוות ליווי אורח
מבית מדרשו של אברהם אבינו] (ויהי בשלח פרעה את העם) [יג ,יז] פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות ,תשע"ט
(עמ' ח)

ויהי בשלח פרעה - ..הרי ה' הוציאם?

[כדברי בלק  -א-ל מוציאם ממצרים] (ויהי בשלח פרעה את

העם) [יג ,יז] נפלאות שמשון ,תשע"ז

שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

כי קרוב הוא  -הברית בין אברהם ואבימלך עדיין היתה בתוקף מלאכת מחשבת ,תשע"ז
לו היו הולכים בדרך הקצרה ,האם לא היה מתן תורה בסיני? מלאכת מחשבת ,תשע"ז
ולא נחם  -הנהגה למעלה מדרך הטבע [שבת מנוחה ,הנהגה לימי המעשה] שפת אמת ,תרמ"ז

למאגר עלוני

יציאת מצרים [מדוע עושים 'זכר ליציאת מצרים' ולא זכר ליציאה ממצרים? מדוע נעשתה היציאה

פרשת השבוע

בצורה של 'גניבת דעת' פרעה ועמו?] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה
כיצד שכנע אונקלוס את חיילי רומי להתגייר? (וה' הולך לפניהם יומם) [יג ,כא] יחי ראובן ,תשע"ח

הזכרת שם עבודה זרה כסימן
אמונת חכמים

(לפני בעל צפון) [יד ,ב] מחמדי התורה ,תשע"ו

[יד ,ב-ד] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

ומועדים
(גם משנים

איש לרעהו ,תשע"ו

כיצד לא מתו דתן ואבירם הרשעים במכת חושך? [היו שוטרי פרעה וספגו מכות להגן על אחיהם ,לא
מתו בחושך ולא טבעו בים סוף בזכות זאת] (נבוכים הם בארץ) [יד ,ג] באר הפרשה ,תשע"ז (עמ' יט) בארה

קודמות)

של תורה ,תשע"ה
"כבוד המלכות" בהענשת מלך קודם [בישראל ,בעכו"ם ,בדין ,בעונש] (ואכבדה בפרעה ובכל חילו) [יד,
ד] מחמדי התורה ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

מחמדי התורה ,תשע"ז

מדוע רדפו מצרים אחר בני ישראל? [להחזירם לעבדות ,כעס על המכות ,החזרת הנכסים שלקחו
ישראל ,הפסד הטובה למצרים שהיתה בזכות ישראל] (ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם) [יד ,ה] האיחוד

ניתן להעביר או

בחידוד ,תשע"ו

כשר שבמצרים הרוג [לא מורידין ולא מעלין ,שעת מלחמה ,לא תרצח ,איסור הריגת גוי שלא בשעת
מלחמה ,בל תשחית ,צער בעלי חיים ,השלכת נבלה לכלב ולא לגוי] (ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב

להפיץ דף זה

מצרים) [יד ,ז] שלמים מציון ,תשע"ח

מתי ערב רגיל הופך ל"ערב קבלן"

[שאלה בחו"מ שנפשטה מפרשתנו] (וירא ישראל את מצרים מת על

שפת הים) [יד ,ל] ישיבת מיר ,תשע"ח פניני אי"ש ,תשע"ח

נועם אליעזר ,תשע"ח

אספקלריא ,תשע"ח

(עמ' קח)

הכאת אביו בדמיון כדי לשחרר מתחים מן העבר

[דמיון מודרך] (לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם)

[יד ,יג] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' יב)

ביזת הים תשלום על עבודה

[תפיסת תשלום מיורשים] [יד ,ל] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

ביזת הים ,מיתה ותשלומין

[יד ,ל] מחמדי התורה ,תשע"ה

שתי גאולות ממצרים  -גאולת הנפש וגאולת הגוף ישיבת מיר ,תשע"ח

גלות וגאולה

[יד ,לא] אמרי עזר ,תשע"ח

החזר הוצאות שבת ,האם גם אם הוצאו על מותרות? [ממתקים ופיצוחים ,בשר יקר ויין משובח,
לקנות בחנות יוקרתית ,האם הדבר תלוי במידת בטחון האדם בה' ,לוו עלי ואני פורע – האם גם כעבור
זמן רב ,מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות שבת יום טוב ,האוכל בשבת או "לכבוד שבת",
השל"ה :עונג בשבת או עונג לכבוד שבת ,הגר"א :מענג את הנשמה יתירה ,בעש"ט :לשמח את הגוף כדי
שהנשמה תשמח ,לאכול כמו מחותן הטועם למען אורחיו ,מבחן המגיד מדובנא] (ויאמינו בה' ובמשה עבדו)

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

[יד ,לא] פניני חישוקי חמד ,תשע"ח (עמ' יט)
אמונת העם ביציאת מצרים ['אמונה' אמורה להיות לפני 'יראה'] (ויאמינו בה' ובמשה עבדו) [יד ,לא] עיון
הפרשה ,תשע"ו (עמ' עב) ל' תירוצים

החירות הרוחנית משעבוד מצרים  -הכרה ביחוד ה'
בניית בית המקדש השלישי

[יד ,לא] נר יששכר ,תשע"ה

(מקדש ה' כוננו ידיך) [טו ,יז] זרע ברך ,תשע"ד

למאגר עלוני
פרשת השבוע

הצלת בית כנסת מהריסה ,בכספי מעשר [בית כנסת מקדש מעט ,האם יש מצוה בבנינו ,מדאורייתא
או מדרבנן ,הידור בבניית בית כנסת ,החזקת ת"ח והוצאות בית כנסת מה קודם ,איסור נתיצת בית כנסת
מדאורייתא או מדרבנן] (מקדש ה' כוננו ידיך) [טו ,יז] נוה ההיכל ,תשע"ו
הנהגה ניסית של עמלי תורה בתוך עולם הטבע (ביבשה בתוך הים) [טו ,יט] נר יששכר ,תשע"ד

ויבואו מרתה [מדוע המסע הראשון מים סוף היה לעבר ניסיון זה? מה המיוחד ב-ג' מצוות שנצטוו שם
שהיה צריך לצוותם כבר לפני מתן תורה? מה הקשר לדיני קריאת התורה שנלמדו ממעשה זה? הקשר שבין

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

המים המרים למים המאררים שבסוטה] (ויבואו מרתה) [טו ,כג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג

המתקת המים [המתחזק באמונה ימצא שהמרירות עצמה מתוקה היא ע"י אמונה וביטחון תמהר

באתר "בינינו" :

מתיקות הישועה] (וימתקו המים) [טו ,כה] באר הפרשה ,תשע"ז (עמ' ב)

למה מנו חז"ל רק עשר מצוות במרה? [ז' דבני נח ,דינים שבת ,וכיבוד אב ,ולא נזכרה מילה וגיד הנשה,
ופרשת החודש] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

מדוע נצטוו במרה במצוות פרה אדומה? [מהיכן מצאו במצרים פרה אדומה כשרה שלא עלה עליה עול]
(שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו) [טו ,כה] זרע שמשון ,תשע"ח

מדוע נצטוו במרה במצוות פרה אדומה? [פרה אדומה מטהרת עם מים חיים ,מי מעיין מטהרין בזוחלין
ומי מקוה רק במכונסים באשבורן ,מי גשמים מטהרים רק באשבורן ,נחל שעיקרו מי מעיין ויש בו מי
גשמים דינו כמעיין ,אך אם רוב המים הם מי גשמים ניתן לטבול בו רק בכנוס באשבורן ,ולכן אמר שמואל
שרק בימי תשרי שאין לחוש לירידת גשמים ,ניתן לטבול בזוחלין בנהר פרת ,ור"ת הביא שכנראה היו
נהרות קטנים במדבר שודאי אינן ממי גשמים ,ובמצרים בכלל לא ירדו גשמים וכן במרה ,ולכן התחדש

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

שם דין טבילה ומים חיים לפרה אדומה] (שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו) [טו ,כה] האיחוד בחידוד,

יבוצעו בו

תשע"ז

ישיבה על מקום אביו לאחר פטירתו
ניסהו) [טו ,כה] נוה ההיכל ,תשע"ב

[במרה נצטוו על כיבוד אב ואם] (שם שם לו חוק ומשפט ושם

שינויים

עניני רפואה מדברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א [לימוד הלכות חוה"מ לרפואת הרגל ,להזהר בכבוד
חוה"מ לרפואת הרגל ,לטיול מים אחרונים סמוך לברכת המזון לכאבי גב וכתף ,למחלת קורהן ילמד

לצפיה בעשרות

רופאים ומצוות [מצווה שברפואה ,בפטור רופא מקיום מצוות בשל עיסוקו ברפואה ,האם רופא חייב

שיעורים על

מסכת בכורות ,ולבעיות מסובכות ילמד הלכות טריפות] (כי אני ה' רופאך) [טו ,כו] דברי שי"ח ,תשע"ט

בתפילה ,טיפול רפואי בשבת ,האם יש חובה למצוא רופא מחליף שיאפשר לקיים מצוות] (כי אני ה' רופאך)

פרשת בשלח

[טו ,כו] תורה והוראה ,תשע"ז
האם חייב חולה לעסוק ברפואת עצמו? [האם ריפוי הוא פעולה נגד רצון ה' ,ההבדל בין אוכל וריפוי ,מכה
פנימית ומכה חיצונית ,רפואה מדבר המותר וממאכלות האסורים] (כי אני ה' רופאך) [טו ,כו] שאילת החיים,

באתר "בינינו" :

תשע"ח
עיר הזקוקה לרב וגם לרופא ואין להם אמצעים לשניהם ,מי קודם? (כי אני ה' רופאך) [טו ,כו] פניני
חישוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נב)

רכישת 'אנטי-וירוס' מטכנאי שפרץ את התוכנה [תוכנת מחשב ,גזל עכו"ם ,בעלות על דבר שאין בו

למאגר עלוני

ממש ,זוטו של ים ,מסייע ,דינא דמלכותא ,עביד איניש דינא לנפשיה ,עם עקש תתפל ,מנהג הסוחרים,
זכויות יוצרים ,תוכנה שחולקה בעבר חינם] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קכב)

פרשת השבוע

מנהיגות דמוקרטית בהלכה [הכרעת הרוב ,לשם שמים ,תנאי סף לבחירה] [טז ,ג] תורה והוראה ,תשע"ד

בישול ביצים בשבת

ומועדים

[טז ,כג] מעדני אשר ,תשע"ה

נתינת חלב צונן בשתיה חמה בשבת [קלי הבישול ,חלב רגיל או מפוסטר] (את אשר תאפו אפו) [טז ,כג]
עיון הפרשה ,תשע"ה (עמ' נט)

עירוב תבשילין לפורים שחל בערב שבת

[טז ,כג] מעדני אשר ,תשע"ד

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מענייני דיומא :שבת שירה
מזונות לעופות בשבת שירה
ההיכל ,תשע"ה

[הנחת מזון לציפורים שאין מזונותיהן עליו] [טז ,כז] עולמות ,רכז נוה

אשכול יוסף ,תשע"ד תשע"ח

נר יששכר ,תשע"ד

מעדני אשר ,תשע"ג פניני השער,

תשע"ב אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סא) פניני אי"ש ,תשע"ח

מנהגי ט"ו בשבט ושבת שירה

מאור השבת ,תשע"ה

מאור השבת ,תשע"ד מאיר דרך ,תשע"ח

קריעת ים סוף ושבת שירה עד עצם היום הזה באר הפרשה ,תשע"ט (עמ' יט)
על שירת החולדה בפרק שירה [כל הנשמה תהלל י'ה הללוי'ה] עינינו גל-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' כז)

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

מענייני דיומא :ט"ו בשבט

לצפיה בעשרות

אכילת פירות בט"ו בשבט [סוגי הפירות ומעלתם ,שנה מעוברת] עומק הפשט ,תשע"ט

טעם מנהג אכילת פירות ט"ו בשבט

קול תודה ,תשע"ז

שיעורים על
פרשת בשלח

פירות האילן  -המצב האמיתי שלנו [האדם עץ השדה ,תזונת האדם מפירות] חשבתי דרכי ע"פ הגר"מ

באתר "בינינו" :

שפירא זצ"ל-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' ז)

קונטרס בעניני ט"ו בשבט
עניני ט"ו בשבט

פרדס יצחק-קובץ גליונות ,תשע"ט (עמ' סג)

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סה)

קונטרס לט"ו בשבט ,מדברי הגר"י זילברשטיין שליט"א
"עץ" ו"אילן" בתורה ובלשון חז"ל

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח ( 50עמ')

[עץ הדעת ,פועל קורא בראש האילן] שמועה טובה ,תשע"ח (עמ' ז)

אילן אילן  -מעלת וסגולת יום חמשה עשר בשבט

באר הפרשה ,תשע"ט (עמ' כא)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

אילנות פרי ואילני סרק [תנובה ,בורא ניב שפתים] מאמרי "עינינו גל"  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח

ומועדים

(עמ' ט)

שנות ערלה ,האם תלוי בנטיעה או בקליטה בקרקע?

פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לד)

הלכות מצויות לט"ו בשבט [בדיקת מנגיעות תולעים ,קדימה בברכות ,קדימה בין מאכל למשקה ,מתי
אינו צריך להקדים] שמעתא עמיקתא ,תשע"ט

ט"ו בשבט  -ערכים חינוכיים

(גם משנים
קודמות)

מדי שבת בשבתו ,תשע"ו תשע"ז

הנהגות ט"ו בשבט של הגר"ח קנייבסקי שליט"א

דברי שי"ח ,תשע"ו תשע"ז

באתר "בינינו" :

מעלת פירות שנשתבחה בהם א"י [לשבוע מטובה] מרבה תורה ,תשע"ז ממשנתה של תורה ,תשע"ד

תפילת האתרוג בט"ו בשבט  -הרי אין זה ראש השנה לדין?

קול תודה ,תשע"ט

מנהגי ט"ו בשבט [תפילה על אתרוג בשבת טו בשבט ,אכילת פירות טו בשבט ,קדימה בפירות טו בשבט,
גלגל החוזר בקדימות בברכות ,שהחיינו על פירות חדשים בטו בשבט ,לוח ברכות שהחיינו בפירות חדשים]
עומקא דפרשה ,תשע"ז שמועה טובה ,תשע"ח (עמ' יב)

ראש השנה לאילן [בשנה מעוברת ,בארצות שאקלימן שונה  -ארגנטינה ,מעלת היום ,השלכות הלכתיות
ליום זה] משנתה של תורה ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מעלת ט"ו בשבט בדברי ה'בני יששכר' מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

מעלת וסגולת ט"ו באב  -אילן אילן במה אברכך

באר הפרשה ,תשע"ז (עמ' כו) ממשנתה של תורה,

תשע"ד זכור זאת ליעקב  -קובץ גליונות ,תשע"ח (עמ' מא)

ט"ו בשבט  -סיפורים ופנינים

שבת טיש ,תשע"ז

ט"ו בשבת בשבת [תפילות ,מנהגים ,קדימה בברכות] הרב דינר ,תשע"ז וישמע משה ,תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

הגדרת אילן וירק  -לדיני ברכות וערלה [מברך בורא פרי האדמה על תותים הגדלים בסנֵה ,אפילו
כאשר השורשים נשארים משנה לשנה ורק הגזע מתחלף .וצ"ע האם זו הכרעה ודאית כהגדרה זו להלכה,
או בתורת ספק ,כלל נוסף בדיני ערלה" :כל המוציא עליו מעיקרו הרי זה ירק ,וכל שאין מוציא עליו
מעיקרו הרי זה אילן" ,ודנו הפוסקים האם כלל זה נכון גם לקביעת ברכת בורא פרי העץ או בורא פרי
האדמה .נטיעה המוציאה פרי בתוך השנה הראשונה • אילן שמשנה ראשונה ואילך הולך ומתקלקל • אילן
שהפירות צומחים מהגזע ולא מהענפים • אילן שגזעו וענפיו חלולים • סיכום שיטות הפוסקים בהגדרת
פרי העץ ופרי האדמה .הטעם לברכת בורא פרי האדמה על בננות ,תות שדה ואננס .אילנות שגזעם קיים
אך ענפיהם מתחלפים משנה לשנה ,כגון חצילים ופאפיה לענין הלכות ברכות ודיני ערלה [בארץ ובחו"ל].
ברכה על אילנות ששורשיהם וענפיהם נשארים מעונה לעונה ,אבל אינם גבוהים יותר משלושה טפחים,
כגון אוכמניות ,חמוציות ופרי הפטל .ברכה על פירות הצומחים באילני סרק או באילנות שלא ניטעו לשם

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

פרי ,כגון סָ בְ ֶׁרס ,צנוברים וערמונים .אכילת פרי העץ יחד עם פרי שיש ספק בברכתו] עולמות ,תיד

רעיונות נפלאים לשבח ולהודות על הפירות

קול תודה ,תשע"ח

למאגר עלוני
הזהירות מתולעים בפירות וירקות:

פרשת השבוע

הוראות בדיקה לפירות ט"ו בשבט .הרב משה ויא שליט"א

תשע"ז תשע"ט

הוראות בדיקה לפירות ט"ו בשבט .הרב לנדא שליט"א [בני ברק] תשע"ז
בדיקת תולעים על ידי קטן [לעצמו ולשאר בני המשפחה הגדולים] מאיר דרך ,תשע"ח

ומועדים
(גם משנים

הלכות הנוגעות לפירות נגועים [תולעים האסורות ,חובת בדיקה ,מיעוט המצוי ,תבשיל שהתערבה בו
תולעת ,אין מבטלין איסור לכתחילה] שמעתא עמיקתא ,תשע"ו

תשע"ז

באתר "בינינו" :

הלכות ברכות הנהנין:
דין יין קפוא

קודמות)

ירחון האוצר (כב) ,תשע"ט (עמ' קפז)

אננס ,גידול אדמה או עץ?

ירחון האוצר (יח) ,תשע"ח (עמ' צא)

ברכת שהכול מספק והמסתעף
דיני קדימה בברכות

ירחון האוצר (א) ,תשע"ז (עמ' צא)

ירחון האוצר (יב) ,תשע"ח (עמ' פח)

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

אכל "בריה" כגון ענב שלם ,האם רשאי לכתחילה לאכול עוד אחד? [חיוב ברכה אחרונה ,מה נקרא
בריה ,גרעין הפרי] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

לתועלת הרבים

האוכל עוגה וקפה ,האם ברכתה פוטרת את הקפה? [פת הבאה בכיסנין] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ה
אכל חצי שיעור ממין ז' וחצי שיעור ממין אחר ,האם יברך בורא נפשות? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

הלכות ברכות

נשיח בחוקיך ,תשע"ו תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

ברכה על טעימת אוכל [בהלכות ברכות ,תעניות ובשר בחלב ,מטעמת אינה צריכה ברכה ,והשרוי
בתענית טועם ואין בכך כלום ,האם מדובר בטועם ובולע או בחוזר ופולט ,מה בין "מטעמת" לדין "חנקתיה

שינויים

אומצא" [השותה מים כאשר עמד לו דבר מאכל בגרונו] שמברך אם נהנה מהאוכל ,טעימה כדי לברר האם
המאכל טרי ,מתובל כראוי ,או חם כהוגן ,טעימה מכמה קדירות ,לנקות כף או סכין משיירי מאכל שדבוק
עליהם על ידי אכילה ,חש בכאבי שיניים ושטף את פיו במעט משקה חריף כדי להרגיע את הכאבים ,ואחר
כך בלע את המשקה ,התכוון בטעימה לשם אכילה ובירך עליה ,ולאחר מכן החליט לפלוט את המאכל,
האם יש בזה משום ברכה לבטלה ,האוכל ושותה מעט לשם מצוה או מנהג] עולמות ,שע

ספק בברכות הנהנין [וספק ברכות להקל] [ספק בחיוב ברכת הנהנין ,ספק מצווה דרבנן לקולא או ספק
איסור ולחומרא ,ברכת הנהנין דבר שיש לו מתירין ,מי שנהנה מעוה"ז ולא בירך האם גזל מהקב"ה את
המזון או את הברכה ,הצמא במיטתו בלילה ,הכניס לפיו דבר ונזכר שלא בירך ואם יוציאו ימאס ,האוכל
פרי פחות מכזית] עולמות ,רכו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בשלח
באתר "בינינו" :

ברכה על לחם שאיבד צורתו [פירורי לחם ,לחם מבושל ,מדובק ע"י דבש ,עירוי מכלי ראשון על לחם,
לחם או קרוטונים במרק ,חתיכות מצה מטוגנות במעט שמן ,פירור לחתיכות קטנות ,לחם טבול בביצה
ומטוגן ,כדורי שוקולד מפירורי לחם ,עוגות או כופתאות מקמח מצה ,קוגל מלחם או חלה] עולמות ,שפט

מאכלים עם מיני דגן [מוצר המכיל אחד מחמשת מיני דגן ,רוב ומיעוט ,עיקר וטפל ,שניצל ,קציצות

למאגר עלוני

דגים ובשר ,גפילטע פיש ,חטיפי שוקולד ,לאזניה ,בוטנים מצופים ,חמין עם גרעיני חיטה או גריסים ,כדורי
פלאפל ,וופל מצופה שוקולד ,דגן מעורב באוכל רק לדבקו ,להרבות נפח ,או כתבלין ,האם צריך שיורגש

פרשת השבוע

הדגן ,האם תלוי בדעת האופה] עיון הפרשה ,תשע"ה (עמ' קמה)

עולמות ,יח

הגדרת אילן וירק [לדיני ברכות וערלה ,סימני פרי העץ] עולמות ,תיד

מאור השבת ,תשע"ה

חיטה ואורז וברכותיהם עולמות ,תמג

הפרי חלקיו ותכלית נטיעתו [ברכה על גרעיני וקליפות פירות ,פרי מר ,בוסר וקליפות ממתקים]
עולמות ,תלט

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

הלכות מצויות לט"ו בשבט

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ה

ברכת 'שהחיינו' על פרי חדש [הברכה קודם האכילה מהפרי או אחריו ,כשראה את הפרי ולא אכלו,

באתר "בינינו" :

פרי בוסר ,פרי ערלה ,פרי מורכב ,זנים שונים של פרי אחד  -ענבים תפוחים ,טפל ועיקר  -אבטיח מרוח על
לחם ,פרי מרוסק ,פרי מיובש ,פרי כבוש ,מיץ פרי ,ברכה אחת על כמה פירות חדשים ,הקדמת שבעת
המינים לפרי אחר] עולמות ,רמא תורה והוראה ,תשע"ג

ברכת שהחיינו על פרי חדש [שומע כעונה בברכת שהחיינו ,המברך שהחיינו על פרי חדש ורוצה להוציא
בברכתו מי שאוכל פרי חדש אחר ,שהחיינו וברכת הנהנין מה קודם] עיון הפרשה ,תשע"ג (עמ' מו)

שהחיינו באכילת מרקחת אתרוג
הלכות קדימה בברכות

פניני הלכה  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' כז)

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו שמעתתא עמיקתא ,תשע"ה מאור השבת ,תשע"ד

דברי הלכה ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

יש לפניו כמה מיני פרי העץ וכמה מיני פרי האדמה ויש חביב ויש משבעת המינים ,מה יקדים?

ובתנאי שלא

דיני קדימה במסיבת ברכות וסעודת ט"ו בשבט וכדומה [חלוקה לקבוצות ,עץ אדמה שהכל ,בחירת

יבוצעו בו

[קדימה בסימני ראש השנה] בירור הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' נב)

פרי מועדף בעץ ,בחירת פרי מועדף באדמה ,קבוצת ספיקות שברכתם שהכל ,הערכת עץ מול אדמה [חביב,
שבעת מינים] ,ברכת שהחיינו] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' )134

שינויים

האם מועיל לעבור על דיני קדימה ע"י כיסוי המאכל?

פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לה)

האוכלים יחד פירות חדשים האם אחד מברך ברכת הפירות וברכת שהחיינו לכולם? [ברוב עם

לצפיה בעשרות

הדרת מלך ,ההבדל בין שהחיינו בתקיעת שופר ומגילה] פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לו)
וישמע משה ,תשע"ז פרי עמלנו ,תשע"ח

האם דין הקדימה רק בברכות או גם בסדר האכילה?
הערות בדיני קדימה בברכות

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סז)

שיעורים על
פרשת בשלח

עוף ושניצל מי קודם לברכה? [שניצל מצופה קמח ,אף שברכתו שהכל] שיעורי ליל שבת ,תשע"ז

שיעור עיכול לברכה אחרונה [ברכה אחרונה על האכילה או על השביעה ,קטן שאכל והגדיל ,הנאת

באתר "בינינו" :

הריח ,אכל והקיא ,סעודה הנמשכת זמן רב] עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' מו) ממשנתה של תורה ,תשע"ד

ברכות מאכלים הנאכלים בתוך הסעודה [גלידה ,שקדי מרק ,פירות ט"ו בשבט ,ליפתן ,סלט וולדורף,
מיצי פירות ,עוגת פירות ,עוגת גבינה ,גביע הגלידה ,קרמבו] דברי הלכה ,תשע"ז

שאלות מצויות בברכה מעין שלוש

מאור השבת ,תשע"ו

ברכה על חמוציות [אדמה או העץ] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' קנח)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

ברכה על אכילת "שלווה" [חיטה תפוחה ,תירס תפוח ,פופקורן] רוממות ,תשע"ז

עניית "אמן" בגילוי ראש [חובת ענית אמן ,איסור ענית אמן בגילוי ראש ,ענית אמן למי שהוא בגילוי

ומועדים

ראש בשל קירוב רחוקים] עיון הפרשה ,תשע"ד (עמ' נד)

(גם משנים

נושא אקטואלי:

קודמות)

האם ניתן לשלוח 'תפילין' עם נהג מונית גוי? [אסור למסור דברי קדושה לגוי מחשש שינהג בהם

באתר "בינינו" :

בזיון ,והאם יש עצה לכתוב על הנרתיק שיש בו זכוכית 'שביר' ויזהיר את הנהג על שמירתו ,למסור מזוזה
לגוי] האיחוד בחידוד ,תשע"ג

למי מגיעים הפיצויים עבור עיכוב גדול בטיסה? [בן טס לארץ בכרטיס ששולם ע"י אביו ,בטיסה היה
איחוד ניכר והנוסעים פוצו ,האם הפיצוי שייך לבן שטס או לאב ששילם את הכרטיס ,פיצוי חלק מהכרטיס
או תמורת הסבל] עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' קיז)

התיקון הנכון לימי השובבים [מקור ענין ימי השובבי"ם ,דברי המגיד למרן הבית יוסף ,התשובה
המעולה היא על ידי עמל התורה ,לימוד התורה מכפר אף על העוונות החמורים ,האם תלמידי-חכמים
ובני-ישיבות יתענו ,האם יש דין תלמיד-חכם בזמנינו] עין יצחק ,תשע"ט

בעלי ניקוי יבש שסיכמו עם לקוח שחליפתו נאבדה שיקנה חליפה על חשבונם ואח"כ נמצאה
החליפה ,האם למרות זאת הם מחוייבים בתשלום?
כללי לפני עיוור ומסייע

שיעורי ליל שבת-הגרב"מ זילברברג ,תשע"ט

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

[ביחס מול מי שאינו שומר תורה ומצוות] מאיר דרך ,תשע"ט

ש"ץ שנדם קולו באמצע ברכת כוהנים והמשיך אחר תחתיו ,ולאחמ"כ חזר אחד המתפללים
מרצה האם צריכים הכוהנים לחזור ולישא כפיהם? [ש"ץ שכח יעלה ויבוא או טעה בברכת השנים

יבוצעו בו
שינויים

ונזכר אחר ברכת כוהנים ,האם ישאו הכוהנים כפיהם שוב ,האם בלא ברכה ,האם יצאו מבית הכנסת,
האם יאמר הש"ץ ברכת כוהנים הנאמרת בהעדר כוהנים] שיעורי ליל שבת-הגרב"מ זילברברג ,תשע"ט

בירך 'המוציא' וקודם שטעם נזכר שלא נטל את ידיו

לצפיה בעשרות

שיעורי ליל שבת-הגרב"מ זילברברג ,תשע"ט

האם יכולה אשה לסגור את דלת הויטרינה בה היא מדליקה נרות שבת ,אחר הדלקת הנרות?

שיעורים על

[בסיס לדבר האסור ,בסיס בבין השמשות ,בסיס בחפצים בבית לאשה נשואה ,בסיס במוקצה כשניתן
להישאל על קבלת השבת ,מוקצה במחובר לקרקע ,טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו]

פרשת בשלח

שיעורי הגר"י זנגר שליט"א ,תשע"ט

שכח 'רצה' בסעודת היום אחר שאכל מזונות בעת הקידוש אם חוזר ומברך

אזמרה לשמך ,תשע"ט

באתר "בינינו" :

איסור השתמשות ב"מעשה שבת" [רכישת מוצר ממפעל מחלל שבת ,כאשר לא ידוע אם המוצר יוצר
בשבת או בחול ,לפני עיוור] מאור השבת ,תשע"ט

השתמש בכהן [מבלי לדעת שהוא כהן] האם מועילה מחילת הכהן? [איסור השתמשות בכהן ,כהן
שמחל על כבודו ,קדושת כהן בזמן הזה ,השתמשות בכהן בשכר ,כשהכהן נהנה ,מדוע מועילה מחילת

למאגר עלוני

הכהן] האיחוד בחידוד ,תשע"ח
תרם למוסד תורני וקיבל החזר מס ,האם נגרע מתרומתו? דברי שי"ח ,תשע"ט

טבילת כלים בשלולית מים שנוצרה ברחוב ויש בה בודאי  40סאה

מאיר דרך ,תשע"ט

פרשת השבוע
ומועדים

כשחברו משתמט מלענות לשיחות הטלפון ,האם רשאי להערים עליו להתקשר מטלפון של

(גם משנים

אחר? [גניבת דעת ,רמאות] האיחוד בחידוד ,תשע"ז

לאחר ברית מילה לאחר חצות היום בכדי למנוע ביטול תורה [זריזין מול תלמוד תורה דרבים]
שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב
הקורא משניות ללא הבנה האם מקיים בכך מצוות תלמוד תורה? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

זקן המסתרק בשבת ע"י עובד זר שאינו יהודי ,האם רשאי? [פסיק רישא דניחא ליה ,מסייע]

קודמות)
באתר "בינינו" :

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

מצוות ציצית [לבן ותכלת בציצית בזמן הזה ,נפסלה ציציתו בשבת ,מאימתי חייב בציצית ,משעת לבישה
או המצוה היא מעיקרא ,שיש ללבוש בגד ד' כנפות רק אם מוטלים בו חוטי ציצית ,ציצית חובת גברא או
חובת טלית ,כסות יום כסות לילה ,תכריכים] שיעורי בינה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' טו)

הוספת מים למכשיר אדים חמים בשבת [בישול בהדלקת נר חנוכה בשומן או חלב באיסור בשר וחלב]
אוצרות אורייתא ,תשע"ט

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

~

~

~

~

~

~

~

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

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

