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 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 רהמשנתה של תו

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 רמעינות בני יששכ

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:42739
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47617&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 האזינו פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

  נושא בפרשה: ברכת התורה  

  נושא בפרשה: זימון לברכת המזון 

 נושא בפרשה: ברוב עם הדרת מלך

 

 שאר עניני הפרשה...
 

 

    נושא בפרשה: ברכת התורה

 

כאיל תערוג,  ג[, )כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו( ]לב ]האם על כל לימוד, על הרהור[ ברכת התורה

 תשע"ו

 משנתה של תורה, תשע"ו  או דרבנן רייתאברכת התורה דאו

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  ברכת התורה של משה רבינו

הפסק , אם מותר לקרוא קר"ש בלא ברה"ת, הפסק והיסח הדעת בין הברכה ללימוד]דיני ברכת התורה 

 מאור החג, תשע"ו  לה[ניעור בלי, שינה אם מחייב בברה"ת

]מדוע שונה משאר מצוות דרבנן, מדוע נצטוו על כך בסוף שנת  ברכת התורה על תורה שבעל פה

 כה תירוצים עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קיח()כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ הארבעים[ 

]מה היתה כוונת בלעם בפסוק זה, האם צריך  ?האם חייבים בברכת התורה לפני אמירת 'מה טובו'

 מאור השבת, תשע"ד ברכת התורה לפניו, נפק"מ להלכה[ 

 ]ברכת התורה[ה הראשונה שמתחייב נער בר מצוה? והאם קריאת שמע של ערבית היא המצו

 קי, תשע"והגר"א גניחובס
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שמעתתא עמיקתא,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    מעינות מהרצ"א, תשע"ד   ברכת התורה לניעור בלילה

 תשע"ד

 משנתה של תורה, תשע"ו  או דרבנן רייתאברכת התורה דאו

 הגר"א עוזר, תשע"באה[  ]ברכת המצוה או ברכת ההוד ברכת התורה

 ממשנתה של תורה, תשע"וברכת התורה על "שומע כעונה"  

 שיעורי ליל שבת, תשע"והאם נשים חייבות לברך ברכת התורה יותר מפעם אחת ביום?  

 אורות הגבעה, תשע"דההבדל בין ספק בברכת המזון לספק בברכת התורה   

 מעדני אשר, תשע"ד   ]האם חייבים לברך בעמידה, האם מותר ללמוד תורה בשכיבה[  ברכת התורה

 שלמים מציון, תשע"ו   מסופק אם בירך -ברכת התורה 

האם מותר להשמיע ]  ?האם חייבים לברך ברכת התורה לפני ששומעים שיעור תורה בהקלטה

 וישמע משה, תשע"ד   ?]דבר תורה באזני נהג מונית שלא ברך ברכת התורה

]הקריאה מדאורייתא או מדרבנן, הברכות מדאורייתא או מדרבנן,  קריאת התורה בציבור וברכותיה

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ד  הבדל בזמן הקריאה[

 ממשנתה של תורה, תשע"ד   , תשע"דמעדני אשר   עולמות, שפו  ברכת התורה 

עיון  )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ ]הדומה והשונה לברכה על ציצית בכל בוקר[ברכת התורה בכל בוקר 

 כה תירוצים  הפרשה, תשע"ז )עמ' עה(

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ר"א גניחובסקי, תשע"דהגעלה לתורה ולא בירך "וחיי עולם נטע בתוכנו"  

 

   זימון לברכת המזוןנושא בפרשה: 

 

עיון הפרשה, תשע"ד )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ קבעו ביניהם[ אם ] זימון בחולים האוכלים ביום כיפור

 רץ כצבי, תשע"ו   )עמ' עו(

דת אירוסין, שבע ברכות, צירוף לזימון למי ובעשרה בסע]הצירוף לזימון   בירור הלכות בהלכות זימון

עיון )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[   [הוף אנשים האוכלים מכשרות שונששתה משקה קל תה או קפה, ציר

 הפרשה, תשס"ט )עמ' מו(

   מחמדי התורה, תשע"ו ]בין אוכלי בשר בהיתר לאוכל חלבי כדין, מי המזמן[ף לזימון בתשעת הימים צירו

 תשע"ז

]נשים, האם זימון הוא רק ההתכנסות, או גם הברכה עצמה, ברכה ראשונה או כל בהמ"ז, מצוות הזימון 

   תשע"ב  תשע"ב   תורה והוראה, תשע"ב   הגר"א עוזר, תשע"ג  שומע כעונה, גדר ענית אמן דאורייתא[

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד
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מצטרף לזימון, ומי ראוי שיזמן. את מי ראוי לכבד בזימון? מי נחשב 'בעל הבית', ואיזו ]מי  הלכות זימון

פות לזימון, ולעניין עריכת זכויות יש לו לבחור את המזמן? מהו מעמדם של נשים וקטנים בנוגע להצטר

 תשע"ו  תורה והוראה, תשע"ב  [?זימון בינם לבין עצמם

 פניני אי"ש, תשע"טשלושה חולים שאכלו כאחד ביום הכיפורים, אינם מצטרפים לזימון 

   מעדני אשר, תשע"ג    מחמדי התורה, תשע"ח    עולמות, קפז  האם יכבד הבן את אביו או כהן בזימון?

]כל מי שמקפיד לא לאכל ממצות חברו אינו מצטרף, צירוף זימון כאשר כל אחד אוכל ממצה שלו 

שנים אוכלים מצות יד ואחד מכונה, אם אינם מקפידים לאכל רק ממצותיהם וכולם מסכימים לשל יד 

 שלמים מציון, תשע"ח  יכול אחד מהשנים לזמן[

 

 ברוב עם הדרת מלךנושא בפרשה: 

   

 ב"שמעתתא עמיקתא, תשע  קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם  

 ]תדיר, וברובקודם  ערבית יתפלל עם, או ברוב העומר ספירת עמם יספור ערבית, האם בסוף הגיע

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר   עם[

וישמע   "ברוב עם"קריאת המגילה לנשים, כשבעל הקורא טרם קרא, ורוצה לצאת עם הציבור 

 משה, תשע"ה 

]ברוב עם הדרת מלך, לחלק הציבור לשני מנינים  בית כנסת אחרוהקמת  השיפרבניית בית כנסת ע"י 

 מנחת אשר, תשע"ו  [עבור אבל 

)כי שם ]עשיית מצוה יחד, עשיית מצוה כ"א בפני עצמו באותו זמן, בברכת המצוה[  עם הדרת מלךברוב 

  אשר ליהודה, תשע"ד  ג[, ]לב ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו(

]חיוב או רשות, מול 'זריזין', שיעור רוב עם, האם יש מעלה מעבר לרוב עם בתוספת[ ברוב עם הדרת מלך 

 עולמות, עא ג[, ]לב )כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו(

 מעדני אשר, תשע"ההלנת המת כדי להספידו ברוב עם 

]ברוב עם הדרת מלך, לחלק הציבור לשני מנינים  בית כנסת ע"י פרישה והקמת בית כנסת אחרבניית 

 מנחת אשר, תשע"ו  עבור אבל[

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נב(פדיון הבן במקום שיש הרבה ילדים האם נחשב 'ברוב עם'? 

ידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש, בחירת יום חופשה מכלא, אתרוג ]קאו ברוב עם זריזין מקדימין כשנגדו 

פשוט מוקדם מול מהודר אח"כ, ברכת החמה מוקדם או ברוב עם מאוחר, האם ברוב עם הוא הידור, 

 שיעורי ליל שבת ברכת יצחק, תשע"ו   אוצרות אורייתא, תשע"ח לאחר זמן ברית מילה לכבוד אדם גדול[

]הנמצא בסעודה שלישית, והמנין ?  בסעודה שלישית האם אפשר לומר 'רצה' לאחר ספירת העומר

היחיד בישוב שבו הוא נמצא כבר התפללו ערבית ועומדים לספור ספירת העומר, ומכיון שהוא רוצה לקיים 

את מצות ספירת העומר ברוב עם הוא מפסיק באמצע הסעודה וסופר עמהם ספירת העומר. האם יוכל 
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רת העומר ששייכת ליום הבא, שוב אינו יכול להזכיר "רצה" בברכת המזון, או שמכיון שכבר ספר ספי

 וישמע משה, תשע"ו להזכיר קדושת שבת ששייכת ליום שעבר[

 

 : שאר עניני הפרשה

 

 )שאל אביך ויגדך( דרבנן[]ההבדל מ'לא תסור' חיוב נשים במצוות מקור לסמכות חכמים לתקן תקנות 

 תשע"ז  זרע ברך, תשע"ד ]לב, ז[

 שלמים מציון, תשע"ז מז[, ]לב )כי לא דבר ריק הוא מכם( לימוד התורה, חיי האדם

  מדי שבת, תשע"ז   ב[, ]לב)יערוף כמטר לקחי(   אהבת תורה

ת אמן של הפסק בדיבור או היסח הדעת, עני] )כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ענית אמן והפסק אחר הברכה 

, ברכת שהחיינו בליל ב' של ראש השנה אי הוי הפסק, בעל שה על ברכת שהחיינו של קידוש בעלה ביו"טיא

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' ע"א(  [קריאה אשכנזי הקורא במגילה ביום ומברך שהחיינו אי הוי הפסק לספרדי

]תקעו בכמה שופרות ונמצא אחד מהם פסול[  ברכה בקיום מצוה דאורייתא או מצוה דרבנן מספק

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קיג()כי שם ה' אקרא( ]לב, ג[ 

)הלוא  ]ספק גזל, על המאכל או על הברכה, פטור אונן מברכת הנהנין[ ק ברכות להקל בברכת הנהניןספ

  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מו(הוא אביך קנך( ]לב, ו[ 

  זרע ברך, תשע"ז )שאל אביך ויגדך( ]לב, ז[ ]לא תסור, שאל אביך ויגדך[חיוב נשים במצוות דרבנן 

 בארה של תורה, תשע"ז)צור חסיו בו( ]לב, לז[ בה' גם לבעלי עברות  ביטחון

)ישתו יין נסיכם(  ]האם מותר לתת למומר לשתות יין החתונה ברית או ברכת המזון[ יין ישראל מומר

 לד תירוצים עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' פ(]לב, לח[ 

 גאשכול יוסף, תשע")בעצם היום הזה, ברש"י( ]לב, מח[  כיצד רצו בני דורו של משה למנוע פטירתו?

 

 

 שיעורים( 300-)למעלה מבאתר בינינו  "אלול וימים נוראים"נושא על לצפיה בשיעורים 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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