
 

 

 

     

 כי תבוא פרשתלמקומות  ימרא             

   (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)                                   

 

 לבית ולמשפחה:

 

 תשע"ו -]מבית "דרשו"[  לקראת שבת מלכתא

   תשע"ג - יניםפנ

 תשע"ב - הפרשה מאורות

                        תשע"ב   תשע"ג   דתשע"   תשע"ו - איש לרעהו

 תשע"ג   תשע"ו - שבת טיש

 תשע"ד   תשע"ה תשע"ו   - להתעדן באהבתך

         תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה  - ישרים דברי

 תשע"ו - מידות טיש

           תשע"ב  ג"תשע  ד"תשע  תשע"ה  ע"ותש - צדיקים סיפורי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ה   תשע"ו - נר לשולחן שבת

 תשע"ו    להלכה שלמה –עלון סיפורים 

 

 הבאת ביכורים  נושא בפרשה:

 

ולקחת ) ]חיוב ביכורים רק לאחר כיבוש הארץ, ובשכרה נכנסו לארץ[מצוה עתידית ששכרה חל למפרע 

 ר"א גניחובסקי, תשע"דהג   [ב, כו] (מראשית כל פרי האדמה

    [ב, כו] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה)  המלכת הקב"ה עלינו -תכלית מצות הבאת ביכורים 

 דובב שפתיים, תשע"א

שפת  [ב, כו] (ל פרי האדמהולקחת מראשית כ) ענין הביכורים הוא גילוי ההתחדשות התמידית

 אמת, תרל"א

 מת, תרל"בשפת א [ב, כו] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה)מצוות הביכורים ותפילת שחרית 

  [ב, וכ] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה) היבול מופקר ואינו בבעלותו[ ]ביכורים בשנת השמיטה 

 מעדני אשר, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

 

  

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבואפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 עדיםומו

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/43_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_74.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim


 

מעדני   [ב, וכ] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה)חביבה מצוה בשעתה[ ]העמידה בפני מביאי ביכורים 

 אשר, תשע"ה 

  אורות הגבעה, תשע"ג [ב, כו] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה) הבאת ביכורים מעבר הירדן

  אשכול יוסף, תשע"ד [ב, כו] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה) הבאת ביכורים מגפן או גם מיין

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו [ב, כו] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה) קנין דרבנן לענין ביכורים

קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים ]  ם שחלקו ירושההבאת ביכורים מנכסי אחי

 [ב, כו] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה) [ שירשו כלקוחות או כיורשים, לקוחות בלי מעשה מכירה

 הגר"א עוזר, תשע"ד

 [ב, כו] (ולקחת מראשית כל פרי האדמה)שירה בלילה, ביכורים מיין[ ] באת הביכוריםשירת הלויים בה

    אשר ליהודה, תשע"ד

  זרע שמשון, תשע"ה  [ג, כו] (ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, וברש"י) חשיבות כהן בדורו

ובאת אל הכהן אשר יהיה ) ]האם עבודתו כשרה, והאם חילל שבת[ חלל שלא נודע שעבד עבודה בשבת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד [ג, כו] (בימים ההם, וברש"י

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

  שבילי פנחס, תשע"ד  [ג, כו] (אליו, ברש"י

הגר"א  [ג, כו] (ובאת אל הכהן)איסור כניסה לעבר המזבח[ ] בעל מום או כהן הבאת ביכורים ע"י זר

 גניחובסקי, תשע"ה

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה [ג, כו] (אשר נשבע ה' לאבותינו) הבאת ביכורים ע"י גר

ולקח הכהן ) ידיו בלתי לה' לבדו הכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף ללמדו לייחס כל מעשי

 שבילי פנחס, תשע"ה [כו, ד] (הטנא מידך, ברש"י

 ושבילי פנחס, תשע" [כו, ה] (וענית ואמרת,  ברש"י)לרומם את הצומח  -מקרא ביכורים בקול רם 

 שס"ט  תהגר"א עוזר,  [כו, ה] (וענית ואמרת) ]שירה על היין, ביכורים כקרבן[שירה וקריאה בביכורים 

 זרע ברך, תשע"ה

האיחוד בחידוד,  [כו, ה] (וענית ואמרת) ענית אמן ע"י הש"ץ בברכת כהנים[]ים שומע כעונה בביכור

 תשע"ג

ה יהשתחו ,ת זריהשתחו ,מהות ההשתחויה במקדש]ביכורים דיני ההשתחויה במקדש הנלמדים מ

 עומקא דפרשה, תשע"ג [כו, י] (והשתחוית לפני ה' אלוקיך) [פילה כבמקדשהכריעות בת ,ביציאה

שיעורי הגר"נ שיינין, ]כו, יא[  )ושמחת בכל הטוב( לפני מביאי הביכורים מהלך השורמאיזה דין היה 

 תשע"א

 

 

 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבואפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

העביר או ניתן ל

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_50_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_50_71.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim


 

 נושא בפרשה:  השמחה בקיום המצוות

 

בשמחה ובטוב )חסד עם כל לב, ברכה בנדיבות הלב, להרנין לב התלמיד בשירה[ ]שמחת הלב במצוות 

    נשיח בחוקיך, תשע"ו [מז, כח] (לבב

פניני  [מז, כח] (בשמחה ובטוב לבב)השמחה בקיום המצוות הינה מודד לקבלת עול מלכות שמים 

 דעת, תשע"ד

ושמחת  שמחה של מצוה ,שמחה בכל מצב ,וגילו ברעדה ,יוב השמחה בעבודהח] עבודת ה' בשמחה

 [התועלת בשמחת העבודה ,שמחה ואהבה ה', השמחה בעבודת  ,עיקר המצוות ת"ת בשמחה הרשות,

 רשה, תשע"בעומקא דפ [מז, כח] (בשמחה ובטוב לבב)

   אשכול יוסף, תשע"ה    [מז, כח] (בשמחה ובטוב לבב) חטאו של מי שלא עובד את ה' בשמחה

 תשע"וישיבת מיר, 

 

 שאר עניני הפרשה : 

 

יצוא פירות הארץ לחו"ל, אליעזר עבד אברהם, המתפרנס מחו"ל ] הערות במצוות ישוב ארץ ישראל

 מעדני אשר, תשע"ה   [א, כו] (וירשתה וישבת בה)האם אינו מיישב את הארץ[ 

          [א, כו] (והיה כי תבוא אל הארץ)ולמרות זאת הלכה כבבלי מול הירושלמי[ ] אוירא דארץ ישראל מחכים

   מעדני אשר, תשע"ה 

השעוה בשבת, קריאת החסר  כיסוי שעוה בשבת, גירוד] קריאת בספר תורה שאותיותיו כוסו בשעוה

 נוה ההיכל, תשע"ד   [ג, כו] (וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת)בע"פ[ 

הדונג ]השעוה[ מופרש מגוף הדבורים, שלא כדבש שהוא צוף הפרחים ]והשעוה היתר אכילת הדבש 

ארץ )[ ההסבר להיתר אכילת הדונג, על ידי הדבורים. והיו שהורו מטעם זה לאסור אכילת הדונג שנאסף

  גנוה ההיכל, תשע"  [ט, כו] (זבת חלב ודבש

דורות הראשונים,  טרקסמון, דרך ארץ "טוב",] פטור ממעשרות של "סוסיתא" מעלה או חיסרון

  משנת הפרשה, תשע"ו  [יא, כו] (כי תכלה לעשר), רצה הקב"ה לזכות את ישראל[ או חיוב חיפוש פטור

דרך  ה, מירוח, ראיית פני הבית,]עונת המעשרות, גמר מלאכ   ומעשרותראיית פני הבית בתרומות 

 ניחובסקי, תשע"והגר"א ג      הגר"א עוזר, תש"ע  [יא, כו] (כי תכלה לעשר)  פטור לקוח[ טרקסמון,

]חטא העגל, עיכוב ההפרשות בידו, הודאה על הטובה, ומלאכים וידוי מעשרות, על מה מתוודים? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב ]כו, יג[ ברש"י( )ואמרת לפני ה' אלוקיך... יחפזון[

 זרע ברך, תשע"ה ]כו, יג[ ברש"י( )ואמרת לפני ה' אלוקיך... בלקט שכחה ופאה וידוי מעשר

)ואמרת לפני  [ו שתיים, מחלוקת המנח"ח והחזו"אמצווה אחת א]מצוות ביעור מעשרות ומצוות וידוי 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו ]כו, יג[ ברש"י( ה' אלוקיך...

 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבואפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 בו שינוייםיבוצעו 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_50_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_50_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_50_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim


 

 

 ומלאכת מחשבת, תשע"מה מונח באיסור "לא נתתי ממנו למת" )לא נתתי ממנו למת( ]כו, יד[ 

האם הברכה היא חלק מהמצוה, האם היא ] ומה תיקונו של המפריש בלא ברכה -ברכת המצוות 

שלמים   [יג, כו] (ולא שכחתי, ברש"י)על ההפרשה ולהפריש שוב[  מעכבת, שחט בלא ברכה, להישאל

 מציון, תשע"ה

ה, כיבוד אב ואם, מתן צדקה, כתיבת ספר תור]מדוע יש מצוות שאין ברכה לפניהן  -ברכת המצוות 

  תורה והוראה, תשע"ב   [יג, כו] (ולא שכחתי, ברש"י)[ ועוד, מה הכללים, ישוב ארץ ישראלי

  [יג, כו] (ולא שכחתי, ברש"י)  ]עובר לעשייתן[מדוע מברכים קודם עשיית המצוה  -ברכת המצוות 

 שפת אמת, תרל"א

]עוסק במצוה פטור, האם גם בעוסק במצוה דרבנן, התחשבות בתשלומי מיסים, נתינת מהלכות צדקה 

מאור השבת,  ]כו, יד[ )עשית ככל אשר ציויתני, ברש"י( [אוכל לעני שלא יברך, לנסות את ה' בצדקה

 תשע"ג

    מדי שבת, תשע"ו [יז, כו] (את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים) אין אומתנו אומה אלא בתורותיה

הטעמים, סכין מפלסטיק, בברכה מעין שלוש, ממתכת שאינה מן ברכת המזון ]הסרת סכין מהשולחן בז

  מעדני אשר, תשע"ג   [ה, כז] (לא תניף עליהם ברזל)ברזל[ 

   מלאכת מחשבת, תשע"ו ]כז, ח[ , ברש"י()את כל דברי התורה הזאת באר היטבלימוד תורה לגוי 

 עולמות, שדם

אלה )היחס בין הלויים[ היחס בין השבטים ו] החלוקה החשבונאית המדוייקת של השבטים במעמד

   האיחוד בחידוד, תשע"ה [יג-יב, כז] (יעמדו לברך את העם על הר גריזים... על הר עיבל

 יג[-]כז, יב ... ואלה יעמדו על הקללה(לברך)אלה יעמדו  ]אין דרך בינים[ אורח חיים למעלה למשכיל

 מאור השבת, תשע"ג

  שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד ]כז, טו[ )ארור האיש(  מיתה דינו של העובר על "ארור", והאם חייב

אשכול  [ כז, טז] (ארור מקלה אביו ואמו)חיוב כיבוד אב, המהר"ם מרוטנבורג[ ] בן שהוא רבו של אביו

  יוסף, תשע"ו

מהוראותיו של הגר"נ קרליץ שליט"א[ ] הערות בענין השגת גבול מסחרית והפרת זכויות יוצרים

 , תשע"ה נשיח בחוקיך  [יז, כז] (ארור מסיג גבול רעהו)

איסור גזל, זכויות בן המבוי, טענת 'פסקת  חסידות, מידתאו  ור, איסחברו רד לאומנותוי] הסגת גבול

פתיחת חנות מתחרה, זכויות בני העיר מול בן עיר אחרת בפתיחת חנות, ואם העובדים תושבי  לחיותי',

כנסת בית  קהילה, בפתיחת לגבו הסגתהעיר, כשהמוצר מעיר אחרת באיכות גבוהה יותר או במחיר מוזל, 

 נוסעים האוסף מונית הגם, פתיחת גן ילדים או מלון נוסף, נספרי הדפסתנוספת, ב כשרות מערכת או

מסוים, קידום מכירות ע"י מבצעים  לחוג חנותחנויות הנמצאות באזורים שונים בעיר,  אוטובוס, מתחנת

 מה הדין, פי על שאסור באופן חנות ופתח רעבמכירה חד פעמית,  והטבות, הוזלות, מבצעים חד פעמיים,

  עולמות, קע [יז, כז] (ארור מסיג גבול רעהו)[ לעשות עליו
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_50_76.pdf
בגדר%20ברכת%20המצוות%20-%20ומה%20תיקונו%20של%20המפריש%20בלא%20ברכה
בגדר%20ברכת%20המצוות%20-%20ומה%20תיקונו%20של%20המפריש%20בלא%20ברכה
בגדר%20ברכת%20המצוות%20-%20ומה%20תיקונו%20של%20המפריש%20בלא%20ברכה
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_50_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/344.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170__ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170__ok.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim


 

 

]עני המהפך בחררה, נקרא רשע, ומשמעותו, האם נאמר גם המבקש לקנות חפץ וקדם אחר וקנאו 

ק, שומחיר המ זול במחיר למכירה המוצעץ, חפץ החפ בהשגת טרח, כשהראשון ומתנה ציאהמ בהפקר

ראשון עשיר, אם ה כאשרזה שלב במו"מ של הראשון חל הדין, מאיאודות הראשון,  ידע לא השני כאשר

, מצוה בדבראדם שלישי, גם המוכר חלק מהאיסור,  האםח, המק מביטול כתוצאה הפסד נילש נגרם

 עולמות, קיט   [יז, כז] (ארור מסיג גבול רעהו) ל חבירו, בשידוכין[צפועל המועסק אי שליח, כשהקנין ע"

ם בתרומות ומעשרות, בדברים גשמיים ובדברים רוחניים, הא] הברכה שרויה בדבר הסמוי מן העין

  במשנת הפרשה, תשע"ד  [ח, כח] (יצו ה' אתך את הברכה באסמיך)לפרסם ניסי שמיטה[ 

 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה) עצם הלוז לתחיית המתים מקבלת חיותה מקשר התפילין של ראש

  שבילי פנחס, תשע"ג  י[, כח] (על הטוריםבנקרא עליך ויראו ממך, ב

 "ו קול יעקב, תשע  [יג, כח] (לראש ולא לזנב) האם כל ראש ממילא אינו זנב?

]אשרי אדם מפחד תמיד, תכלית התוכחות  ההבדל בלשון הקללות בפרשת בחוקותי לפרשת כי תבוא

  נר יששכר, תשע"ה   [טו, כח] (והיה אם לא תשמע) והיסורים[

  אבי עזרי, תשע"ו   [טו, כח] (והיה אם לא תשמע) מאליה, לעושי רעפרשת הקללות, הרעה באה 

דיברו על בעלי המחלוקת, כשאנוס לדבר  ,האזנות סתר בהלכה ,לשה"ר בסתר] חומרת לשון הרע בסתר

ארור מכה )[ רמיזת לשה"ר, מכה רעהו בסתרב"ה, האם ידבר בסתר או בגלוי, כתיבת לה"ר, לה"ר על הק

  שמעתתא עמיקתא, תשע"ה  [כד, כח] (רעהו בסתר

י נזיקין, חובות הפיצוי של החובל בחברו. האם רשאי הניזק לתפוס את מתשלו] תשלומים בחובל בחברו

 (ארור מכה רעהו בסתר) [האם מותר לו לפנות לערכאות כדי להשיג את דמי נזקו, מנכסי המזיק פיצויו

 תורה והוראה, תשע"ג  [כד, כח]

 , הכנסת לעיוור בביתרה עליה לתו ,יין בבית הדיןכדעיוור במצוות? עיוור חיוב ] מעמד הסומא בהלכה

 תורה והוראה, תשע"ד    [כט, כח] (והיית ממשש בצהרים)[ "ץהכנסת כלב נחיה לבית הכנסת, העיוור כש

ים ובבשר, אניסאקיס, מדע תולעים המצויים בדג]  התולעים והחרקים האסורים והמותרים באכילה

  נוה ההיכל, תשע"ה  [לט, כח] (כי תאכלנו התולעת)[ מול מסורת חז"ל

  אשכול יוסף, תשע"ד  [כט, סח] (והשיבך מצרים באניות) ?אניותלמצרים ב המה ציינה התורה חזרל

[ הבחירה בחיים, אסונו של בן סורר ומורה, למענך אלוקים חיים] זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים

   מאור השבת, תשע"ה  [יט, ל] (החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים)

 

 :חודש אלול

 

 כאיל תערוג, תשע"ו  טיינמן שליט"אמדברי הגראי"ל ש –חומר החטא 

 החיזוק, תשע"ודרכי  הגרי"ג אדלשטיין שליט"א מדברי  –על חשבון אחרים לא  –אימת הדין 

פניני דעת,  ]הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל[", ומיד אני מוחל להם כסדר הזה"יעשו לפני  -ימי הסליחות 

 תשע"ו

 רוממות, תשע"ו שמירת שתי שבתות אחרונות של השנה כראוי ודרכי התשובה
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*** 

למאגר עלוני 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119__okk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119__okk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_50_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_50_76_1.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim


 

 

 שיחת הגר"א דסלר , תשע"והסליחות והוידוי לעורר אותנו לפשפוש המעשים 

 נר יששכר, תשע"ג ]הגר"י מאיר זצ"ל[, שורש קנין התורה ויסוד לדרכי התשובה לה' "בנים"

 נר יששכר, תשע"ב גר"י מאיר זצ"ל[]ה  את ה' האמרת "היום" סגולתו של "יום אחד" 

 יסודות החינוך, תשע"ג  בחודש אלול "לדוד ה' אורי"אמירת 

נר יששכר,   ]הגר"י מאיר זצ"ל[ ל וקבלת עול מלכות שמים במידת הדין תשובה פנימית ע"י עמ

 תשע"א

 נר יששכר, תשע"א   ]הגר"י מאיר זצ"ל[היפך מידת הדין למידת הרחמים בכוח התשובה 

 מאור השבת, תשע"ג  הקשר בין תקיעת השופר לבין 'תמים תהיה'

דרכי החיזוק,  לימוד המוסר וחיזוק האמונה[]ולא רק בחודש אלול, ע"י ביקורת עצמית התעלות תמידית 

 תשע"ה

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד  הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות

 שפת אמת, תרל"א  ש אלול, ועת הרצון בסעודה שלישית בשבתמהותו של חוד

 שע"הת נר יששכר,  ]הגר"י מאיר זצ"ל[ בשערי התשובה יםראשית הדרך לבא ,היראה הטבעית

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ו  האומר סליחות ביחידות האם יאמר את הקטעים הכתובים בארמית?

 פניני דעת תשע"ו  ]הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל[עבודת ימי חודש אלול 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו  מהגר"נ קרליץ שליט"א ,הדרכות לקראת פתיחת 'זמן' לעליה בתורה

 כאיל תערוג, תשע"ו  נמן שליט"אמנהג אמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיי

ביקש מחילה וחברו מחל, חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם  לועל א] בקשת מחילה בין אדם לחבירו
האם צריך לפרט את החטא? ? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

 תורה והוראה, תשע"ו  ?הנפגע[ להשיג את כשאי אפשר מה הדין 

 במשנת הפרשה, תשע"ד  תעניני תשובה לחודש אלול במשנת החסידו

 שיחת הרב דסלר, תשע"ו  בגודל יקרת הימים העומדים לפנינו

 ם תשע"וביכוריפרי   "לדוד ה' אורי וישעי"אמירת 
 הרב זילברברג, תשע"ו   דיני ומנהגי חודש אלול

    , תשע"גדברי שי"ח     דברי הלכה, תשע"ה     תורה והוראה, תשע"ה   מנהגי אמירת סליחות
 דברי שי"ח, תשע"ה

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

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~                

 עלונים( 21)   ו"תשע  מגדולי הדור אוסף עלונים לשבת

 , תשע"וכי תבוא  )באר הפרשה(שיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א 

   תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   כי תבואלפרשת  שליט"א םשיעורי הרב ברוך רוזנבלו
 תשס"ט   תש"ע

 ש, על דרך ההלכה החידוכי תבואלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 
 עמ'( 86)  והפילפול

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

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבואפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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