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 ]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[

 

 :סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב

  סעודת החג ומאכלי חלב:

  ליל שבועות ותפילת שחרית עם הנץ החמה:תיקון 

 :ברכות התורה וברכות השחר בשבועות למי שהיה ער

 תורה ותלמוד תורה:

 תאריך חג השבועות:

 מעמד הר סיני:

 כגיגית: רכפיית ה

 הלכות חג השבועות:

  :שבועות שחל ביום ראשון

 קריאת מגילת רות:

 דוד המלך:

 גירות:

 מחשבה ודרוש:

 הבאת ביכורים:

 שמחת יום טוב:

 

  :ןספת חג בשבועותת

]הגר"א ויג  ]התחלת ערבית מאוחר מפני 'תמימות' או מפני הקידוש[תוספת יום טוב בחג השבועות 

 (צאספקלריא, תשע"ח )עמ'     שבועות, תשע"ח )עמ' קו( -בנתיבות ההלכה    שליט"א[

 עולמות, קנתוספת שבת ויום טוב, וקיום מצוות החג בתוספת   
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 :סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב

 

ייצור גבינות במחלבה בבעלות משותפת של יהודים  ,שרות מהדרין במוצרי החלב בתנובהכ] כשרות החלב

ישראל , ר חלב ע"י נכרי נחשב כבישול גויהאם פיסטו, קונטרס תשובות בענייני תעשיית החלב , ונכרים

טלטול חלב , הובלת חלב ע"י גוי בשבת וביו"ט ,שו"ת בענייני חלב נכרים, לעניין שמירת חלב עכו"ם קטן

ניתוחים וטרינריים  ,כשרות פרות שנפגעו בזירות לחימה ,חלב שנחלב בשבת באיסור, שנחלב בשבת

רובוט חליבה לעניין חלב , אוסרת את הבהמה -האם תפירת הפרה בחוטים אסורים , והשלכתם ההלכתית

  ג, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב   [נכרים

כשרות החלב , היחס לרוב וחזקות בהלכה, סדרי ההשגחה למהדרין]סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב 
, חלב עכו"ם בימינו איסור, שגחה באמצעות מצלמות, המעיה יצאו במהלך ניתוחרה ש, חלב של פבימינו

, כבוש כמבושל, אריזות גבינה כשרות לפסח, ייצור למהדרין במחלבות, סוגיות הלכתיות -תפעול רפת 
, מכירת חמץ בתנובה, טעם ההיתר של שלושה ביטולים, ייצור במפעל שבו לא ניתן לפגום את הקיטור

פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל , עות אחר גבינות המצויות בשוק, המתנת שש שאכילת בשר לאחר גבינה
  ד, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב  [בענייני כשרות החלב בתנובה

הזמנת וטרינר נכרי , ליבה בשבת, חהובלת חלב ע"י נכרי ביו"ט] סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב
ייצור אבקת חלב , אבקת חלב עכו"ם, חומרי גלם לתעשיית החלב, כשרות החלב בשנת השמיטה, בשבת

חימום  יצה גבינה בשבת חימום פ, איסורים שנתבטלו אם יש מקום להחמיר בהם, למהדרין בחוץ לארץ
בתשובותיהם של הגרי"ש אלישיב עיון , שרות החמאה בפסח, כשרויה בחלב , מצהגבינה צהובה בשבת

  ה, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב   [והגר"מ גרוס יבלט"א בענייני תעשיית החלב זצ"ל

דינם של , חליבה בפיקוח מצלמות, לב נכרים, חחלב נכרים בזמננו]סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב 
כשרת מפסטר ה, שיעור המתנה בין גבינה צהובה לבשר, השיעור הנדרש לביטול אבקת חלב, מחמצות

 , ו ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב  ר[כשרות יוגורט הקפי, שפיסטרו בו חלב שנחלב בשבת

, חשש תערובת חלב טריפות, לבנתוחי בהמות באופן שלא יאסר הח]סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב 

, כשרות מי הגבינה ומוצרים המופקים מהם, ייצור גבינה כשרה במפעל של נכרים, שרות החמאה וייצורהכ

רה , הכששתיית חלב ומי חלב מבהמה טהורה, תרופה העשויה ממי חלב של נכרי, אלכוהול ממי גבינה

רה , פישול נכרי בפיסטור, בהכשרת מפסטר בעת עשיית חלב, מחלב נכרי ולפסח ללא המתנה מעת לעת

בנתיב  [ני חלבבעניי   OUפסקי ארגון הכשרות, רפת ודיר בשבת, העושה מלאכות בעת חליבתה בשבת

  זועדת מהדרין תנובה,  -החלב 

 

 סעודת החג ומאכלי חלב: 

 

 פניני אי"ש, תשע"ח []דבורים שנטלו צוף מגלידה חלבית והפיקו ממנו דבש בעל גוון לבןדבש 'חלבי'  

 קול יעקב, תשע"ו  השבועות או חג החלב?חג 

   עומק הפשט, תשע"ו    עומק הפשט, תשע"ו    תורה והוראה, תשע"ג   ?מאכלי חלב בשבועות: למה ואיך

פניני אי"ש,    מנחת שאול, תשע"ז   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   מחמדי התורה, תשע"ו    י יושר, תשע"וטעמ

אספקלריא,   (לדאוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  - ט עומק הפש    עין יצחק, תשע"ח    תשע"ח

 לב טעמים (קצזתשע"ח )עמ' 

 פניני אי"ש, תשע"ח  ר לחלב בחג השבועותשינה בין  אכילת בש
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  ,מנהגי אכילת חלב בשבועות לפי המ"באכילת חלב  נהגי ]מ שאלות בהלכות בשר וחלב בחג השבועות 

כל פרווה בסיר בשרי כדי לאוכלו בסעודה בישול מא ,לחם שנילוש בחמאה  ,אכילת בשר אחרי גבינה וחלב

[ אפיית עוגת גבינה בתנור פרווה  ת,אפיית חלות בתנור בשרי לאכלם בליל שבועות בסעודה חלבי ת,חלבי

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]הואיל והיה בשבת לא יכלו לשחוט[ן מאכלי חלב בשבועות הראשו

 תשע"ו  נוה ההיכל, תשע"ב  אכילת בשר אחרי גבינה 

 נר יששכר, תשע"ג  ?האם מותר לאכול בחג השבועות בשר אחרי גבינה באותה סעודה

פניני חשוקי   ]מחיקת כתב או ציור[  בצורת שני לוחות הברית האם מותר לעשות חלות לחג השבועות

 (יחמד, תשע"ח )עמ' 

 רוממות, תשע"ו  אכילה ושתיה במשך הלימוד בלילה, ברכה ראשונה ואחרונה

מיני , אכילת בשר אחר גבינה קשה, אכילת בשר וחלב בסעודה אחת] ותהלכות בשר וחלב לחג השבוע

הכנת עוגה הנאכלת עם חלב , אכילת דגים וחלב יחדחלב,  טעם בשר וטעם, מזונות חלביים או בשריים

אפיית י, פיית דגים בתנור בשרי, אאותו בכלי חלב דבר חריף שנחתך בסכין בשרית ובישלוי, בכלי בשר

  [הכשרת תנור אפיה מבשרי או מחלבי לפרווה, אפיית דגים בתבנית אפיה בשרית ,דגים עם בשר ביחד

  מאיר דרך, תשע"ח

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  ?רשאי להמשיך ולאכול גבינהאכל גבינה אחר אכילת בשר, האם 

 בפהשנדבק שומן ההמתנה הוצאת טעם , עד הסעודה הבאה, ]המתנה בין אכילת בשר וחלב בשר בחלב

מסוף אכילת הבשר או מסוף הסעודה , שר וחלבזמן ההמתנה בין אכילת ב, ן השינייםאו שאריות בשר בי

אכילת תבשיל חלב אחר תבשיל , מנהג להמתין חמש שעות ומשהו, הספק אם עבר זמן  ההמתנה, הבשרית

 יבירך על מאכל חלב, אחר בליעת כדורי ויטמינים בשריים, זמן ההמתנה לחולים וקטנים, בשר ]וכן להיפך[

, לת הבשר האם רשאי לטעום כדי שלא תהיה ברכתו לבטלהונזכר שעדיין לא עבר זמן ההמתנה מאכי

ההמתנה , המתנה בין אכילת חלב ומוצריו לאכילת בשר מדינא דגמרא, דעת הזוהר, והמנהג הלכה למעשה

מנהגי  , ההמתנה אחר אכילת 'פיצה', דין גבינות צהובות ומלוחות בזמנינו, לאחר אכילת גבינה קשה

אם אפשר להקל , המתי ראוי לאכול את מאכלי החלב בחג, המנהג טעמי, אכילת מאכלי חלב בשבועות

 עולמות, קמב   [שר וחלב יותר מכל השנהבשבועות בזמן ההמתנה בין ב

נפש ביום טוב,  בישול לצורך אוכל, ]הזמנת נכרים או מחללי שבת לסעודת החג אורחים בסעודת החג

 ליה ומיקלעי הואיל -בישול ואפיה ביום טוב לצורך יום חול , ריבוי שמא ירבה בשבילולהזמין נוכרי אין 

שלא כרי ונ לצורך, שהותרה כרי ביום טוב מדין "מתוךונמדוע אין להתיר לבשל עבור , ליה חזי אורחים

, הזמנת מצויים בבית בסעודות החגהרים עובדים ז, שמא ירבה בשבילו וששיםמותר להאכילו ולא ח הוזמן

לצורך קירוב ליהדות, בעלי בית מלון או מסעדה המארחים נכרים , הזמנתם מחללי שבת לסעודת החג

הזמנת , גדר חילול שבת בפרהסיא למעשה, האם מחלל שבת בזמנינו נחשב 'תינוק שנשבה, ומחללי שבת

, עודת יום טוב שמשתתף בה בן זוג מחלל שבתכנת ס, האורח הבא מעצמו, הורים או בנים מחללי שבת

 שמעתא עמיקתא, תשע"ז   עולמות, רו  החג[הקנאת האוכל מערב 

מגישי     שבועות, תשע"ח )עמ' קא( -בנתיבות ההלכה ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[   בועותתענית חלום בש

 (ידפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'     מנחה, תשע"ו
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 עם הנץ החמה:  שחרית תיקון ליל שבועות ותפילת

 

 רחון האוצר )ד(, סיון תשע"ז )עמ' מה(י   מנהג 'תיקון' ליל שבועות

 שע"זמעדני אשר, ת   במשנת הפרשה, תשע"ד כיצד ישנו בני ישראל בליל קבלת התורה 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"המנהג ישראל להיות ערים בליל שבועות  

מעדני אשר,  ]כדי להתפלל בריכוז[ ?מי שלא ישן כל הלילה, האם רשאי אחר עלות השחר לישון

 תשע"ז

     תשע"ה    מעיינות מהרצ"א, תשע"ומנהג תפילה בהשכמה בחג השבועות  

 ט(ירחון האוצר )טז(, סיון תשע"ח )עמ' י האם מותר לצער עצמו ולהשאר ער בליל שבועות?

 

 :ברכות התורה וברכות השחר בשבועות למי שהיה ער

  

הלכה יומית "יגדיל תורה" בעלזא,     הגר"א גניחובסקי, תשע"גברכת התורה למי שלא ישן בליל שבועות  

  מעיינות מהרצ"א, תשע"ד   דברי הלכה, תשע"ז   תשע"ז

  ]הגר"י ליברמן שליט"א[  ברכת התורה למי שהיה ער עד עלות השחר ואז הלך לישון כמה שעות

     שבועות, תשע"ח )עמ' קב( -בנתיבות ההלכה 

]שומע כעונה, אם ישן אחה"צ בערב שבועות יכוין באהבת רבה ברכות השחר וברכות התורה בשבועות 

 -בנתיבות ההלכה   של ערבית, אכילה אחר עלות השחר, ברכת אלוקי נשמה[ ]הגר"י גואלמן שליט"א[

     שבועות, תשע"ח )עמ' קה(

כיוון ש בר מצוה]  המחויב בברכת התורה האם יכול לצאת בברכת אהבת עולם מהמתפלל שחרית

למוד מיד אחר התפילה ונזכר אחר שכח לו ברכת התורהלצאת גם כ של ערבית בברכת אהבת עולם

 עשר עטרות, תשע"ח  [זמן מרובה

 תשע"דתורה והוראה,   ל הלילהשלא ישן כברכות השחר למי 

פניני    שמעתתא עמיקתא, תשע"ד?   רשאי ללמוד בלא ברכות התורההאם מי שלא ישן כל הלילה, 

 אי"ש, תשע"ח

, בלא ברכת התורה הקלטההאם מותר לשמוע דברי תורה מחברו או מ]לות בעניני ברכת התורה שא

שלומדות, האם נשים חייבות בברכת התורה כ, האם מותר לכתוב דברי תורה קודם שבירך ברכת התורה

מים אחרונים הם מניעת מדוע מברכים ברכת התורה הרי על , מדוע בברכת התורה מברכים שלש ברכות

ה, כשעומד לעבוק סוף זמן קריאת אינו זוכר ברכת התורה האם מותר לו ללמוד בלא ברכ, אין מברכיםנזק 

איך מברכים אשר בחר בנו מכל העמים הרי רצה הקב''ה , האם מותר לקרוא ק''ש בלא ברכת התורה שמע

 תורת המעדנים, תשע"ח [ליתן התורה לכל העמים

כשהיה ניעור כל הלילה ולא ישן , כשישן על מטתו לשעה בתחילת הלילה]ברכות התורה בחג השבועות 

לשיטת המ"ב אם ישן שינת קבע ביום על מטתו , שן בערב שבועותילה ויכשהיה ניעור כל הל,  בערב שבועות
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, גדר שנת ארעי לפי חול רק עד זמן מסוייםתתנאי בברכה ש , צריך לכוון בברכת "אהבת עולם" במעריב

,  האם ראוי לכוון שלא לצאת ב"אהבת עולם" במעריב כדי שיוכל לברך ברכה"ת בבוקר בעצמוהחזו"א, 

האם יאמר קרבנות בשחרית כשלא בירך , האם מותר ללמוד אחרי עמוד השחר לפני ששמע ברכות התורה

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ז "[אהבה רבה"בתו בברכת ברכות התורה ורוצה לצאת ידי חו

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

 

 :תורה ותלמוד תורה

 

 כאיל תערוג, תשע"ועמ'(  200) תלמוד תורה ופרק קנין תורה, עניני חג השבועות

 נשיח בחוקיך, תשע"זשמחת קבלת התורה שבכל שנה ושנה 

 כאיל תערוג, תשע"ז ידיעת הש"ס והדרכות בלימוד לפי סדר המסכתות  

משנת    מדי חודש בחדשו, תשע"חמעלת הנשים ותפקידן בשמחת התורה  ]כה תאמר לבית יעקב[  

  (ריאאספקלריא, תשע"ח )עמ'     (ידמהר"ל, תשע"ח )עמ' 

 תשע"ב עמ'( 144)התורה וקבלתה במשנתם של רבותינו 

 מדי שבת, תשע"וזמן מתן תורתנו  

 מעינות בני יששכר, תשע"חכל ישראל ראויים אל התורה 

 עינות בני יששכר, תשע"חמעצות וסגולות להבנת התורה  

 (עזירחון האוצר )טז(, סיון תשע"ח )עמ'    תורה שבכתב ותורה שבעל פה

 תשע"ו ,ישיבת מיר  עמ'( 36) מתן תורה במשנתם של ראשי ישיבת מיר

דיבוק , בבלב טוב, מהות קנייני התורה, זכיה בתורה, בטהרה, שימוש חכמים, חבורה]ב התורהקניני 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  , ע"פ מסילת ישרים[חברים

]לומר דבר בשם אומרו, זכות היוצרים של המחבר, לא יבוזו לגנב, האם נחשב גזלן הגונב דברי תורה 

עצמו לאדם גדול כדי שיתקבלו, לשקר כדי  לייחס דברי תורת גניבת דעת, איסור שקר, ומפסיד נאמנותו,

 מנחת אשר, תשע"ח  שהאיסור יתקבל אצל ההמון[

 אז נדברו, תשע"והאם אכן רק אחד מאלף יוצא להוראה?   

 תורה ודעת, תשע"דתפילה ובקשה ללימוד והבנת התורה  

 אז נדברו, תשע"ח  עמ'( 32]מאמרים בעניני מתן תורה והמסתעף[  )קונטרס "עתה באתי" 

 שלמים מציון, תשע"ח    אז נדברו, תשע"וכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה  

 כאיל תערוג, תשע"ו  לומד הלכות מדרבנן, האם מקיים מצוות תלמוד תורה דאורייתא?

 נר יששכר, תשע"ג  מעלת וסגולת מקבלי התורה -שאו את ראש" "

]המודר הנאה מחברו מותר לתקוע לו תקיעה בתלמוד תורה, ובשאר מצוות  -מצוות לאו ליהנות ניתנו 

המודר הנאה מספר של עצמו, השואל של מצוה, ואסור ללמוד בספרו של המדיר, שואל ספר ללמוד בו, 
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ל, אף דמשתמש בו, דאינו נהנה, ההבדל בין הנאה דאיסורי הנאה להנאת ספר מחברו פטור מחיובי שוא

שימוש בחושן משפט, דברי האבני נזר דעיקר לימוד תורה הוא עם הנאה, והערב נא, מחלוקת הראשונים 

במצלל"נ בהנאת הגוף, דבר שאינו מתכוין באיסור הנאה, מתעסק באיסור הנאה, הנאה טפילה והנאה 

 הגר"א עוזר, תשע"ו  עיקרית[

 ישיבת מיר, תשע"ז  ]כוחות האדם ניתנים לו ע"פ שאיפותיו[שאיפות 

החיוב  ,]גדרי מצות תלמוד תורה וידיעתה התורה וידיעתהחובת לימוד  -אשרי מי שעמלו בתורה 

שיהיו דברי תורה מחודדים  או המאמץ, השכר נקבע לפי רוב התורה, "חוק"כלימוד התורה , לעמול בתורה

גדרי המצוה להעמיק , לימוד תורה שבעל פה הוא רק כשמבין מה שלמד , אגרא דשמעתתא סברא, בפיך

ברות שלא נקבעו סהאם יש מצוה בלימוד דברים ידועים או , מדות וההבנהקניית דרכי הלו, בלימוד התורה

השוני בין לימוד התורה הקדושה ללימוד , שבכתב וקריאת זוהר ללא הבנה , לימוד תורהבמסקנת הסוגיא

מהות ה"חוק" , חובת הלימוד למי שלומד ושוכח תלמודו, גודל החיוב לעמול בתורה, שאר החכמות

עמל התורה  ,ח ה"סגולי" של "מאור" התורה המחזיר את האדם למוטבוהכ, ד התורההמופלא הגנוז בלימו

ההכנה לקבלת התורה , קביעת מדרגת האדם בתורה בעולם הבא, מגן מכל סכנה גשמית ורוחנית

אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח , בקבלת עול עמל בתורה -המתחדשת בחג השבועות 

 עולמות, רנז    תורה והוראה, תשע"ה   [ליוצרו

ת ]שמיעת תורה בטלפון או מהקלטה, כתיב ?האם נחשבת כלימוד -שמיעה וכתיבת חידושי תורה 

דברי תורה האם היא כדיבור, כתיבת חידושי תורה בערב שבת, לעצמו או לחברו, ברכת התורה על העתקת 

ספר, כתיבת דברי תורה בהשבעת קולמוס, ההבדל בהלכות שבת בין כתיבה בהשבעת קולמוס לאמירה 

 תשע"ח   אוצרות אורייתא, תשע"ז  כרי[ולנ

וישמע     ויקהל תשע"ו וישמע משה,   ]אין מעבירין על המצוות[ ?האם חייבים ללמוד את הש"ס כסדר

  שא תשע"ומשה, נ

תורה והוראה,    ]תכנון זמני הלימוד, הדגש על הזמן או על האיכות[ שתהיו עמלים בתורה - לימוד תורה

 תשע"ח

האם זו ברכת , מדרבנןאו  מהתורהלימוד התורה, "ברכת התורה"  לפניהחיוב לברך ] ברכת התורה

לפני כן את ברכות אם לא בירך  ללמוד תורהאיסור  ]האם יש הנהניןאו ברכת  השבח, ברכת המצוות

ברכות התורה: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה", "והערב נא", ו"אשר  שלוש, התורה

אם בירך ברכת התורה, האם חייב לברך מספק, או לא. ואם  ספקבחר בנו". ויש לברר כאשר מתעורר 

האם מברך בבוקר  - הניעור כל הלילה, הברכות כל שלושהאם חייב לברך את  -נאמר שצריך לחזור ולברך 

ברכת התורה , האם בקומו צריך לברך ברכת התורה - הישן שנת קבע במשך היום, ברכות התורה בעצמו

 -אמירת פסוקי תפילה בדרך תחנונים, קדושה, י"ג מידות , ללא ברכת התורה פסיקת הלכה, הרהורעל 

האם  -ה בזמנ קריאת שמעולקרוא  ברכת התורהקם מאוחר ואינו יכול להספיק לברך , לפני ברכת התורה

לומר דברי , יקרא קריאת שמע ללא ברכת התורה, או יברך ברכת התורה ויקרא קריאת שמע לאחר זמנה

חורבן בית  -" אבדן הארץ", בברכת התורהנשים , שלא בירך ברכות התורהשיודע בבירור  תורה למי

, דה הארץמה היה החטא הנורא שבעטיו אב "שלא היו מברכים בתורה תחילההמקדש הראשון, בגלל "

לעסוק ביאור מטבע לשון ברכת התורה ", "והערב נאהסבר דברי הבעש"ט שלא בירכו תחילה ברכת "

     עולמות, שפו    [תורה"ללמוד בדברי תורה", ולא "

     ממשנתה של תורה, תשע"ד    מעדני אשר, תשע"דברכת התורה    

 שבועות, תשע"ח )עמ' צד( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ד פוברסקי זצ"ל[ברכת התורה 

 ממשנתה של תורה, תשע"וברכת התורה על "שומע כעונה"  
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 ממשנתה של תורה, תשע"דכל חפציך לא ישוו בה   

 נר יששכר, תשע"ד הכלי להשיג את עמקי סודות התורה -דורו של שמד" "
 יהםכללעל  יני, ל המצוות נאמרו מסכ]  תורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני, ומשנת רבי עקיבא

 , כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני, ודקדוקיהם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה

 ההלכות ביאור ענין ה"שכחה" בתורה, , מסורת התורה שבעל פה, מה קיבל משה רבנו מסיני ומה מסר

הלכה למשה בסיני אין דינים שהם , בה מעצמוואין אדם דן גזירה שו ,נשתכחו בימי אבלו של משהש

דברי האחרונים בהגדרת  מחלוקת, ויישוב הקושיות עליו מהמחלוקות המפורשות בש"ס גם בדינים אלו.

טעם קריאת מגילת , ג השבועות מדוע לא נתפרש בתורה מועד החג, חדרכי מסירת התורה שבעל פה מסיני

 עולמות, קה  [טעם המנהג ללמוד בליל שבועות דווקא תורה שבעל פה, רות בשבועות

 (פדירחון האוצר )טז(, סיון תשע"ח )עמ'    עצות לזכירת התורה

 מאור השבת, תשע"גזכירת התורה ואיסור שכיחת לימודו 

 (11)עמ'  לקראת שבת, תשע"ו    קב ונקי, תשע"ד   אכילת עשב הבלדור כסגולה לזכרון 

 

 :תאריך חג השבועות

 

 (מבירחון האוצר )טז(, סיון תשע"ח )עמ'   זמן מתן תורתנו –חג השבועות 

 זרע ברך, תשע"ד  זרע ברך, תשע"ג  ]הוספת יום ע"י משה[תאריך חג השבועות 

 רץ כצבי, תשע"ז  ]מעמד הר סיני נצחי לדורות[חג השבועות "יום" או "זמן" מתן תורתנו 

 שבועות, תשע"ח )עמ' יז( -בנתיבות ההלכה   ]ה'פני מנחם' זצ"ל[ות יום טוב שני של גלויות בחג השבוע

שתינתן התורה לישראל בשבת כדי שיקבלו ד' חלקי  משה רבינו סיבבתו" ]יום אחד הוסיף משה מדע"

 שבילי פנחס, תשע"ח[ התורה פשט רמז דרש סוד

 

 :מעמד הר סיני

 

 משנת מהר"ל, תשע"ח )עמ' כא(ממעמד הר סיני  –יראה לדורות 

בית מדרש ישיבת  ]ומדוע לא נתקבלה טענתם[מטעם בר מצרא  –את התורה  טענת המלאכים לקבל

 מיר, תשע"ח

פניני  ]כמו בשעת מתן תורה[לרפואת חולים  -סגולת זמן קריאת עשרת הדברות בחג השבועות 

 אי"ש, תשע"ח

, המקור הקדום מתשובת הרמב"ם, חשש מפני תרעומת המינים]עמידה בקריאת "עשרת הדברות"   

 ק, תשע"חעין יצח[  לעמוד לכבוד אביו או רבו

 מאור החג, תשע"ו  קבלת עול מלכות שמים -תכלית מעמד הר סיני 
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 במשנת הפרשה, תשע"ומעמד הר סיני? מדוע העלימה התורה בפרשת מסעי את 

 תשע"ז  פניני דעת, תשע"ו  ההכרה ש"אין עוד מלבדו" -מעמד הר סיני 

 (סטירחון האוצר )טז(, סיון תשע"ח )עמ'   בין 'ערבות' דסיני לבין 'לפני עיור'

טועמיה,     משנתה של תורה, תשע"ו    מעיינות מהרצ"א, תשע"ד    מדי שבת, תשע"ז   יניזכירת מעמד הר ס

   תשע"ג

 ע"חנפשו גחלים תלהט, תש"פסקה זוהמתן של בני ישראל 

]המלמד בן חברו פרשת יתרו זכירת מעמד הר סיני האם נמנית במצוות עשה, ושכיחתה בלאוין 

 מאור השבת, תשע"ז   האם 'חטף' מאביו המצוה[

אמרי עזר, הרב ?  למעמד הר סינימדוע האריכה התורה במצוות זכר ליציאת מצרים, ולא בזכר 

 בלוי, תשע"ז

 אשכול יוסף, תשע"ז   מדוע לא רוצעים אוזן של כל עבריין, שעבר על מה ששמעה אזנו בהר סיני?

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דמצוות אהבת ישראל כהכנה לקבלת התורה 

)מ"ח  ]מה התועלת ללא קבלת התורה[ אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו

 דבר חוק ומשפט, תשע"ג   אשכול יוסף, תשע"ו  תירוצים(

 עומקא דפרשה, תשע"ב   כאיל תערוג, תשע"זמעמד הר סיני  

הלא כבר מושבע ועומד ] ?מפני מה משביעין את התינוק במעי אימו שיהיה צדיק ואל יהיה רשע

 אשכול יוסף, תשע"ח )יב תירוצים( [מהר סיני ואין שבועה חלה על שבועה

מחמדי  אשכול יוסף, תשע"ג  כמה טעמים למנהג לשטוח מיני עשבים וענפי אילנות בחג השבועות

  ירחון האוצר )ד(, סיון תשע"ז )עמ' ס(  התורה, תשע"ו
 

 כפיית הר כגיגית:

 

 (חמשנת מהר"ל, תשע"ח )עמ'  רה, שלא יוכל לשלחם כל ימיהם[]בשביל מעלת התוכפית ההר כגיגית 

 אורות הגבעה, תשע"ג   בת מיר, תשע"זישי  ]ישוב קושיית המשנה למלך[מודעא רבה לאורייתא 

 מעדני אשר, תשע"ג   אמרי עזר, הרב בלוי, תשע"ז  נעשה ונשמע או כפיה?

]אין   מעדני אשר, תשע"ג   מחמדי התורה, תשע"ו  ]איסור בונה[ ?הר כגיגית בשבת הקב"ה ד כפהכיצ

 מעדני אשר, תשע"ג  ת[כופין על המצוות בשב

 

 :הלכות חג השבועות

 

 תערוג, תשע"הכאיל     זצ"לבמשנתו של הגראי"ל שטיינמן  -הליכות והלכות חג השבועות 
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 דברי שי"ח, תשע"ה   במשנתו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א -הליכות והלכות חג השבועות 

רבי בן ציון אבא שאול הגאון והוראות  יהלכות ומנהגים ליום טוב ולחג השבועות בתוספת פסק

 הגר"נ בן סניור -נר ציון   "הזללה

  תשע"ז    שמעתא עמיקתא, תשע"ו   תשע"ז    מים חיים, תשע"גסיכום הלכות ומנהגי חג השבועות   

 בימ"ד נועם אלימלך מליזנסק, תשע"ז   תשע"ח

אזמרה לשמך,  []הלכות חג השבועות, הלכות יום טוב שחל במוצאי שבת פסקי הלכות חג השבועות

 תשע"ח

 קונטרס עיטורי מרדכי, תשע"ז  הלכות ספירת העומר וחג השבועות 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ה     שמעתתא עמיקתא, תשע"דליו   עבודת חג השבועות וההכנה א

חג השבועות, כדי שיהיו ימי הספירה בכניסת  ערביתמאחרין להתחיל ט"ז: ] 'תמימות' בחג השבועות

על הכוס עד צאת הכוכבים דכתיב תמימות. החילוק בין  מקדשיןבליל שבועות אין  ", מג"א:תמימות

, האמורה להוסיף מחול על קודשהיאך דין 'תמימות' דוחה קיום מצות עשה מהתורה , תפילה לקידוש

שמחסר מספירת מ"ט יום, הרי ברגע שמקבל מדוע מי שמקבל עליו תוספת יום טוב נחשב , בכל יום טוב

הנצי"ב תמה, מדוע אין מקפידים בכל לילה בימי הספירה שלא להתפלל  את היו"ט נגמר היום המ"ט,

ֶעֶצם ַהּיֹוםּוְקָראֶתם נאמר בתורה: " השבועותעל חג  , מבעוד יום מדין "תמימות" ַהֶזה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה  בְּ

וע דווקא בחג השבועות הודגש דין ה"מקרא קודש" "בעצם היום", ומה משמעות ", וצריך ביאור מדָלֶכם

"תוספת" ההאם זמן ביאור קיום דין "תמימות" בחג השבועות, על פי מחלוקת האחרונים , הדבר להלכה

אלא שיש בו דינים מסויימים שחלו על זמן זה משעה  יום חול גמוראו שהוא ב, יום טוהכעצמותו של הוא 

שכח לספור כל הלילה של מ"ט לעומר, ונזכר ביום לאחר שקיבל עליו תוספת יו"ט , ת"ה"תוספ שקיבל את

ובקידוש עד  בהדלקת הנרותלהמתין  נשיםחיוב , של חג השבועות, האם עדיין רשאי לספור ספירת העומר

סעודת חג השבועות מבעוד יום , בהדלקת הנרות בשבועות[ 'שהחיינו'צאת הכוכבים ]אמירת ברכת 

 עולמות, רז  [החל במוצאי שבת'תמימות' בחג השבועות , המאושפזים בבתי חולים חוליםאו  לזקנים

 עולמות, נואנכי ה' אלוקיך   

או לדעת בירור יסודות האמונה  ,ללא חקירה שכלית מצות האמונה: להאמין]גדרי וות האמונה  מצ

האם יש הבדל בגדר חיוב מצות האמונה בין דור מקבלי התורה לבין ה, במאזני ההגיון ומשקל החכמ

ים עדות החסיד יעב"ץ ]שהיה ממגורשי ספרד[ כי ביום עברה וזעם, דווקא החכמם, הדורות הבאים אחריה

הגדרת ה, דברי הרמב"ם והראב"ד בשאלת 'ידיעה ובחירם, המירו דתם, ואילו עמי הארץ עמדו באמונת

ן, דברי רפואה לאדם שפג לבו מלהאמי דברי ה'בית הלוי'ה, הגרי"ז והגר"ח מבריסק, מהי מצות האמונ

בקיום מצות  האם ביטול תורה הוא חסרון[, ]כיצד שייך לצוות להאמין, רבי אלחנן וסרמן על האמונה

 עולמות, נו   )אנכי ה' אלוקיך(  ה[האמונ

 עמ'( 36גליון מעשה כהן, תשע"ח )הלכות ומנהגי חג השבועות 

 (לדירחון האוצר )טז(, סיון תשע"ח )עמ'   שתי הלחם וקרבנות ציבור בחג השבועות

 זרע ברך, תשע"ה  כבשי עצרת ושתי הלחם כאחד תנופת

 שבועות, תשע"ח )עמ' טז( -בנתיבות ההלכה ]הגרצ"פ פראנק זצ"ל[ ברכת העומר להוציא אחרים 

שבועות, תשע"ח  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"מ קפלן זצ"ל[קצירת העומר כשחל בשבת, הותרה או דחויה 

 )עמ' כ(
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לפסח מדין הרגל, וכן ביכורים ]האם מנחת העומר שייכת   מצות הבאת מנחת העומר ושתי הלחם

 הרב יואל סורוצקין, תשע"ז בשבועות[  

 

  :שבועות שחל ביום ראשון

 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח]כשהחג במוצ"ש[ טבילה לכבוד החג בערב שבת או בשבת 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"חזמן מנחה וסעודה שלישית בשבת כשיו"ט חל במוצ"ש  

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח    אספקלריא, תשע"ח )עמ' סח(הכנת הנרות משבת ליום טוב 

   שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח   אשה טעתה והדליקה נרות יו"ט בש"ק לפני מוצאי שבת

 (פה אספקלריא, תשע"ח )עמ'הלכות יום טוב שחל במוצ"ש במשנת הגרי"ש אלישיב זצ"ל  

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח ]שכח לומר ותודיענו ונזכר באמצע הברכה[הזכרת "ותודיענו" במעריב 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"חקבלת קדושת יו"ט בשבת לפני צאת הכוכבים 

]בשבת כי זריזין ? יו"ט שחל להיות במוצאי שבת, ויכול לארח עני באחד מהם, איזה יום עדיף

 כג(פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   מקדימין, או ביום טוב כי חיוב השמחה לעצמו ולאחר גדול[

עירובי חצרות  זאת, ניתוח ותרומת דם ובדיקת דם בערב שבת] הלכות יום טוב שחל במוצאי שבת

 בת דברים שראוי להכין בערב ש, זמן הדלקת נר נשמה  ,הכנת פתילות מיוחדות לליל יו"ט ,לצורך יום טוב

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח   לגדולים ולקטנים[ די יו"טזמן לבישת בג  ,לצורך יו"ט

 עיטורי מרדכי, תשע"ח    מים חיים, תשע"ח   הלכות יום טוב שחל במוצאי שבת

לשטוף כלים לאחר סעודות השבת, גם כאשר לא ]  הכנה משבת לחול -יום טוב שחל במוצאי שבת 

, החול להחזיר שאריות סעודת השבת למקרר לצורך אכילה בימי, יהיה בהם שימוש עד לאחר השבת

 תורה והוראה, תשע"ח  [הלקפל את הטלית לאחר גמר השימוש ב, להוציא מזון מהמקפיא לצורך הלילה

   רב יו"ט זנגר, תשע"חשיעורי ה

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח  מלוה מלכה במוצאי יום טוב

 

 יקנה"ז: –קידוש בליל יו"ט 

 

שיעורי הרב יו"ט     ירחון האוצר )טז(, סיון תשע"ח )עמ' יא(ביו"ט שחל במוצאי שבת   יקנה"זקידוש 

 זנגר, תשע"ח

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח    טעויות ביקנה"ז

שיעורי הרב יו"ט זנגר,   סעודתו יםשכח להבדיל ביקנה"ז ונזכר למחרת ביו"ט אחה"צ אחרי שסי

 תשע"ח
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שיעורי הרב יו"ט זנגר,  האם בחור בן י"ג שנה שלא נתמלא זקנו יכול להוציא בני משפחתו ביקנה"ז

 תשע"ח

אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח  -פניני הלכה קידוש יקנה"ז ע"י אשה ביו"ט שחל במוצאי שבת 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ח      (מ)עמ' 

פניני חשוקי ? כיצד נוסח ההבדלה –שכח גם במוצאי יו"ט צאי שבת ושכח להבדיל במוחולה ש

 (כטחמד, תשע"ח )עמ' 

 

 :קריאת מגילת רות

 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(  בירכו ברכת שעשה נסים על מגילה רות

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(  רות קודם קריאת התורה מתי יקראוה מגילת לקרותכשלא ניתן 

 שלמים מציון, תשע"חהלקח ממגילת רות שכר העושה מצוה לשם שמים ]בנות לוט[   

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז דמות אמהות בישראל  -רות המואביה ונעמי חמותה 

, טעמי במסכת סופריםקריאת מגילת רות בחג השבועות הוזכר מנהג ] בהלכה ובאגדה -מגילת רות 

בת יחיד חובת ציבור או חו, "מדינא דגמרא" או "מנהג בעלמא", הקריאה, גדרה, חיובה והמנהגים למעשה

, קריאה מתוך מגילה כתובה בקלף או גם בחומשים, ]לא שמע קריאה בציבור, האם חייב לשמוע הקריאה[

ברכת , עמידה בזמן הברכה, ברכת המצוות או ברכה על ה"חפצא" של התורה, ברכות קריאת המגילה

 האם , ציא אחריםקרא מגילת רות, האם יכול לחזור ולקרוא בברכה כדי להו, על קריאת המגילה שהחיינו

קודם קריאת , זמן הקריאה, בן ספרד שאינו קורא את המגילה בברכה רשאי לקרוא בברכה לאשכנזים

האם מותר לקרוא , התורה בשחרית, וצ"ע מדוע אינה נקראת לאחר קריאת התורה כמגילת אסתר בפורים

חיובן בקריאת מול חיוב נשים בקריאת מגילת רות ], את המגילה קודם הנץ החמה, או אחר הצהרים

, מעלת החסד, הטעמים לקריאת מגילת רות בחג השבועות ]מעלת העוני והיסורים, התורה ומגילת אסתר[

 , שפזעולמות  [להודיע יחוסו של דוד המלך שנפטר בעצרת

 קהילת בני תורה, תשע"דת   קריאת מגילת רות לפני שחרית בשבועו

 ' כז(ירחון האוצר )ד(, סיון תשע"ז )עמ  קריאת מגילת רות בשבועות בלילה ואחר עלות השחר

 ירחון האוצר )ד(, סיון תשע"ז )עמ' לג(   בשבועות הברכה על קריאת מגילת רות

מנין לאו ימתין ] שלים קריאתה מתוך חומש ביחידותי האם נרדם תוך כדי קריאת מגילת רות

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  בר[ה מהקורא ממגילה כשרה, אע״פ שיש טורח בדלשמוע בצבור ובברכ הבא

 שע"במאורות המגילה, תשאלות ותשובות במגילת רות   

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   תשע"ז  טעמי יושר, תשע"ושבעים טעמים לקריאת מגילת רות בשבועות  

 דברי יושר, תשע"ד

 עשר עטרות, תשע"ח ובית לחם הגלילית - בית לחם יהודה

 האיחוד בחידוד, תשע"ומול חיוב הכרת הטוב   ]גם בגירותם[איסור דרישת שלום עמוני ומואבי 
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ה באיסור טבל, ]הכשל'? שכחה'שאיר בשדה שבלים שאינם ורות לאנשיו להאיך הותר לבועז לה

דברים שבלב אינם דברים, בדין שעיקרו מחשבה ובדין שעיקרו מעשה, בועז הפקיר את השבלים, הפקר 

 שלמים מציון, תשע"ז  פטור מן המעשר[ )וגם שול תשולו לה( ]ב, טו[

, שהחיינו על קריאת מגילת רות קריאת רות קודמת לקריאת התורהמדוע ]ת רות בהלכות קריאת מגיל

 פניני אי"ש, תשע"ח  [האם דינה שונה מהפטרה שנקראת בשבת וחג -

 

 :דוד המלך

 

 הגר"א עוזר, תשע"ו  תהקשר בין לידת ופטירת דוד המלך לחג השבועו
אשכול יוסף, למה הוצרכו לטלטל את דוד המלך אגב כיכר או תינוק ולא ע"י ספר תורה שבזרועו?  

 תשע"ד

 מגישי מנחה, תשע"ז  ?כיצד ישן דוד המלך כשס"ת בזרועו, וטלית על גופו

 מגישי מנחה, תשע"ז  מלך המשיח מצאצאי דוד המלך, או דוד המלך עצמו

 הגר"א עוזר, תשע"ו  ]מעמד הר סיני וקבלת התורה[דוד המלך ושבועות 

 

 גירות:

 

ין מקבלים א -[ מדרבנןעובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד ]אפילו ]גיורים פסולים 

, קשים גרים לישראל כספחת, גרות לשם אישות או לשם שולחן מלכים, חל הגיורבדיעבד האם  ,אותו"

בגיורים שגיירו , 'בית דין' לקבלת המצוות, וכתב הבית יוסף שבדיני גירות "הכל לפי ראות עיני הבית דין"

לגירות משום 'שולחן מלכים', מדוע לא חששו לגירות שהיא 'חוץ מדבר אחד',  -הלל הזקן ורבי חייא 

בגיור , שלאחר הגירות לא ימשיכו הגרים בשמירת תורה ומצוות, כשכמעט ודאי ולגירות משום 'אישות'

פסק בית הדין הרבני צניעות, להתלבש בהמסרבת גיור אשה , נשים נכריות הנשואות בנישואים אזרחיים

      עולמות, נז   [אין קבלת מצוות אצל המגייר הגדול בענין פסילת גיורים שנעשו בבית דין אשר יודע כי

", ואם כן היאך מומחים"ומדוע אין צריך גיור צריך להיות בפני בית דין של שלושה, ]גיור בזמן הזה 

" שליחותייהו עבדינןצו כי הגירות חלה מדין "יש שתיר שאין דיינים "סמוכים".בזמן הזה מקבלים גרים 

ויש , מדרבנןאו מדאורייתא ]כפי שדנים בזמן הזה דיני הודאות והלוואות וירושות[, וצ"ב האם דין זה 

בכל מעשה גיור לגופו של פרטי בכל הגיורים, או דין כללי לחקור האם דין "שליחותייהו עבדינן" הוא דין 

כאשר נמצא פגם בתהליך  -" מקום שלא אומרים "שליחותייהו עבדינןלבטל גירות בהאם ניתן , מעשה

, הגיור, מדין "אין שליח לדבר עבירה", או מהסברא שאומרים לשליח "לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי"

ביטול גירות , טבל ולא מלאו גירות כאשר הגר  גירות לשם אישותביטול , גיורים בימי המלכים דוד ושלמה

כשנתברר , ת התחתנה שבוע לאחר הגיור, במקום ללא הכשר ותוך חילול שבתכשנודע שהמתגייר

ביטול גיור במקום שתיקנו והנהיגו לא לגייר ]"תקנת ארגנטינה"[ והיו , שהמתגייר חשוד על מעשי תועבה

 עולמות, שמה   ["ישראל כספחתקשים גרים לביאור דברי חז"ל ", שפרצו הגדר וגיירו

 תורה והוראה, תשע"וגר שנתגייר כקטן שנולד  
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 כאיל תערוג, תשע"ו   זצ"לקונטרס בענין גירות וגר קטן במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

 הגר"א עוזר, תשע"ד   ]קנין בארץ ישראל[גר במקרא ביכורים 

מדברי נעמי שנלמדו יני גירות דהאם רות וערפה נישאו בגויותן או בגירותן, ]רות המואביה ודיני גירות 

דין גר קטן, וביאור גדר ייבום בועז לרות מוכיח שנישואיה הקודמים תפסו,  לרות כששבו משדה מואב, 

דברי הרמב"ם בביאור , גירותו והיאך מקבל מצוות בקטנותו, והמסתעף מסוגיא זו לגירות של רות וערפה

 עולמות, ז [דבר אחר'גירות של נשי שמשון ושלמה המלך גדר גירות משום '

 

 :מחשבה ודרוש

 

, מאחר והמלאכים התווכחו עם משה שלא תינתן התורה לבשר ודם]ויכוח משה רבינו עם המלאכים 

תנו לו מתנות, הלא די בכך והיה ירא שמא ישרפוהו בהבל שבפיהם, למה כשהודו לו נעשו לו כאוהבים ונ

 אשכול יוסף, תשע"ו ה[ שנטל את התור

 מעדני אשר, תשע"ז ]מעמד גדול, חשש חילול שבת[  ?כיצד ניתנה התורה בשבת

 זרע ברך, תשע"דהאם קדשו בני ישראל בליל שבת מתן תורה? 

מדוע לא סירב משה רבינו לעלות למרום ולקבל את התורה כמו שסירב להתרות בפרעה בעד 

 אשכול יוסף, תשע"ו  ?הצלת כלל ישראל
   משנתה של תורה, תשע"ו   קהילת בני תורה, תשע"דאי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא  

שבילי ההכנה למתן תורה, לפי "מה אנוש כי תזכרנו" משיגים את "מה אדיר שמך בכל הארץ" 

 פנחס, תשע"ה

 אז נדברו  עמ'[ 38]קונטרס "עמא פזיזא" 

תנה תורה נילהראות שנוח ומקובל יום זה לישראל ש, הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם]חיים של תורה 

ג השבועות חג השבועות נקרא בשם "עצרת" רק על ידי חז"ל ולא נזכר בשם זה בתורה, דווקא בח, בו

מדוע קרבן שתי הלחם  , קרבן "שתי הלחם" -הקריבו בבית המקדש את הקרבן היחיד הבא מן החמץ 

השקפת התורה להשתמש בכלי הגוף , תבלין" בתורה המתנגד ליצר הרע, ה"הוקרב לאחר ספירת העומר

שה" שזכו "עטרות הקדו, דרגת "קודש קודשים" אליה מגיעים על ידי התורה, הגשמי לקדש את החומר

כיצד מקיימים , מעלת ישראל על אומות העולם, עליונות האדם על כל הנבראים, בם ישראל במתן תורה

ההכנה  , עבודת ימי הספירה, הלכה למעשה -כל כוונותיו יהיו לשם שמים" , "את מצות ה"דבקות" בה'

"שבת קודש" , בשבתאכילת "לחם משנה" , שבועותחג האכלי חלב בטעמי המנהג לאכול מ, לקבלת התורה

 , שועולמות  [סוד ה"נשמה היתירה" בשבת, הוא יום שנועד להתענג בתענוגים ברוב מטעמים ורוח נדיבה

, קולאהאם יצאו מכלל "בני נח" אף ל, כדין "ישראל" או כדין "בן נח"] דין האבות קודם מתן תורה

פטירת רחל אמנו , שתי אחיות נשא האבות ובניהם שמרו את התורה עוד קודם שניתנה, יעקב אבינו

שמרו האבות שבת והרי גוי ששבת  , איךאחותודינה ושמעון את נשא יוכבד, עמרם , בכניסתה לארץ ישראל

רה קודם שניתנה רמב"ן שהאבות קיימו את התועת ד, חייב מיתה, "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי"

קיום התורה של האבות "ברוח , חלק בין קיום מצוות עשה ללא תעשהממהר"ל , רק בארץ ישראל

 , שסדעולמות  [האבות לפני מתן תורה היו ישראל ב"חפצא" ולא ב"דין", הקודש"
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 תשע"ז  עמ'( 90)הקדוש פניני רבינו האור החיים 

 

 הבאת ביכורים:

 

מגישי מנחה,    מ' סז, פא(ירחון האוצר )ד(, סיון תשע"ז )ע  ?האם ניתן להביא ביכורים בחג השבועות

 תשע"ז

 דובב שפתיים, תשע"א   המלכת הקב"ה עלינו -תכלית מצות הבאת ביכורים 

 שפת אמת, תרל"א  כורים הוא גילוי ההתחדשות התמידיתענין הבי

הגר"א  ]חיוב ביכורים רק לאחר כיבוש הארץ, ובשכרה נכנסו לארץ[מצוה עתידית ששכרה חל למפרע 

 גניחובסקי, תשע"ד

 )ירחון האוצר )ד(, סיון תשע"ז )עמ' צה   עבודת מקדש או מתנות כהונה, והנפק"מ -מצות הביכורים 

 שפת אמת, תרל"במצוות הביכורים ותפילת שחרית  

    מעדני אשר, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה היבול מופקר ואינו בבעלותו[ ]ביכורים בשנת השמיטה 

 ירחון האוצר )ד(, סיון תשע"ז )עמ' פא(

 מעדני אשר, תשע"ה   חביבה מצוה בשעתה[]העמידה בפני מביאי ביכורים 

  אורות הגבעה, תשע"ג  הבאת ביכורים מעבר הירדן

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב   אשכול יוסף, תשע"ד  הבאת ביכורים מגפן או גם מיין

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  קנין דרבנן לענין ביכורים

קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים ] הבאת ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  [ שירשו כלקוחות או כיורשים, לקוחות בלי מעשה מכירה

    אשר ליהודה, תשע"ד שירה בלילה, ביכורים מיין[ ] רת הלויים בהבאת הביכוריםשי

   ע"הזרע שמשון, תש  חשיבות כהן בדורו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ]האם עבודתו כשרה, והאם חילל שבת[ חלל שלא נודע שעבד עבודה בשבת

שבילי   'טובה לה ותפיכ -תיקון לחטא עץ הדעת ששורשו  ה',הכרת טובה ל -הבאת ביכורים 

   פנחס, תשע"ד

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה איסור כניסה לעבר המזבח[ ] או כהן בעל מום הבאת ביכורים ע"י זר

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  "י גרהבאת ביכורים ע

שבילי פנחס,   ידיו בלתי לה' לבדו הכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף ללמדו לייחס כל מעשי

 תשע"ה

 שבילי פנחס, תשע"ו לרומם את הצומח  -מקרא ביכורים בקול רם 

 זרע ברך, תשע"ה   הגר"א עוזר, תשס"ט  ]שירה על היין, ביכורים כקרבן[שירה וקריאה בביכורים 
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 האיחוד בחידוד, תשע"ג  ים[]ענית אמן ע"י הש"ץ בברכת כהנשומע כעונה בביכורים 

ה יהשתחו ,ת זריהשתחו ,מהות ההשתחויה במקדש]דיני ההשתחויה במקדש הנלמדים מביכורים 

 עומקא דפרשה, תשע"ג  [הכריעות בתפילה כבמקדש ,ביציאה

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"א  ?לפני מביאי הביכורים מהלך השורמאיזה דין היה 

 

 דיני יום טוב

 

 ביום טוב, קידוש ביום יתירה ביין, נשמה בבשר וב, בפתט יום למומר, שמחת בשבת ]בישל טוב יום עניני

 ד"דפרשה, תשע עומקא  במועדם( ]כג, ב[ אותם תקראו ה' אשר )מועדי ?[טוב

 

 :שמחת יום טוב

 ט(ירחון האוצר )טז(, סיון תשע"ח )עמ' י האם מותר לצער עצמו ולהשאר ער בליל שבועות?

 ד"ברך, תשע זרע? השמחה שם על או מלאכה איסור מחמת, טוב יום שם משמעות

]שמחה בלב או באכילה, ברכה על מצוות השמחה, זמן קיום המצווה, חציו  שמחה ביום טובמצוות 

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לא( לכם, שמחת התורה[ 

 מעדני אשר, תשע"ח ה[חאין מערבין שמחה בשמ] סיום מסכת ביום טוב 

 עומקא דפרשה, תשע"ז ]נישואין בחג[אין מערבין שמחה בשמחה 

]הגר"י זילברשטיין  מין למי שלא שימח את אשתו ביום טוב?האם יש דין תשלו -שמחת יום טוב 

 יז(פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'      שבועות, תשע"ח )עמ' צט( -בנתיבות ההלכה שליט"א[ 

]הגר"י זילברשטיין שליט"א[  לכבוד החג או לכבוד חתונה הסמוכה אחר החג?  -מתי יחדש בגדים 

 שבועות, תשע"ח )עמ' ק( -בנתיבות ההלכה 

]שמחת גברים ביין ונשים בבגדים, בזמן הבית בבשר וביין, בזמן הזה האם היא  שמחת יום טוב

מדאורייתא או מדרבנן,  שני דינים להיות שמח ולעשות מעשי שמחה, ג' דרגות בשמחה, דין ליל יום טוב 

ראשון, האם אשה חייבת בשמחה, והאם יכולה למחול לבעלה, בגד חדש שלא לובשים בחג, תיקון תכשיט 

קניית כלים לבית, קניית פרחים לאשה, ספר לילד, אכילת בשר עוף, שתיית יין או מיץ ענבים, שיתוף  שבור,

 עולמות, רצט [רוחניות וגשמיות, המצוה לשמח עניין ובני תורה

פניני   ]בגד יד שניה, בגד משופץ[ בגד לאשתו שואלכר או והאם יוצא מצות שמחת יו"ט, כאשר ש

 ז(יחשוקי חמד, תשע"ח )עמ' 

~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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