לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך
באתר "בינינו" :

פרשת לך לך

(קישורים להורדה חינם)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

לבית ולמשפחה:

ומועדים
(גם משנים

פנינים  -תשע"ד
שבת טיש – תשע"ז תשע"ו
מידות טיש – תשע"ז תשע"ו

קודמות)
באתר "בינינו":

מאורות הפרשה  -תשע"ד
עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ז
איש לרעהו  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד

ניתן להעביר או

דברי יושר  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים – תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז
אוצר פניני החסידות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז
נר לש ולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור
גיליון באר הפרשה -

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"א תש"ע תשס"ט

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת לך לך ,על דרך ההלכה החידוש
והפילפול ( 76עמ')

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך
באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :ברית מילה
זמנה:

למאגר עלוני

מצות מילה תמידית שבילי פנחס ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ג
מילה שלא בזמנה עולמות ,עח

פרשת השבוע

מדוע אין מלין קודם שחרית? [זריזים] מעדני אשר ,תשע"ז

ומועדים

האם מצות מילה מתקיימת גם בלילה אשכול יוסף ,תשעו

(גם משנים

הוצאות לקיום מצות מילה בזמנה מעדני אשר ,תשע"ה

מילת תינוק בזמנה ותינוק שלא בזמנה ,מי קודם מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מילת גר או תינוק שנרפא מחוליו ביום חמישי [מכניס ע צמו לפיקוח נפש] עולמות ,רעו
שקעה החמה ,באמצע המילה ,כיצד ינהג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

קודמות)
באתר "בינינו":

כשהאב אינו כאן  ,להמתין עד ש קיעה או למולו מייד בבוקר [זריזות במילה] נוה ההיכל ,תשע"ד
ביטול תורה ,להשתתפות בברי ת מילה מעדני אשר ,תשע"ו תשע"ז
לאחר זמן ברית מילה ,כדי לקיימה במנין מעדני אשר ,תשע"ו תשע"ז
לאחר זמן ברית ביום התענית עד סוף היום ,לתועלת סב מבוגר וישמע משה ,תשע"ו

ניתן להעביר או

ברית מילה ,האם שייכת בלילה האיחוד בחידוד ,תשע"ד
מילה בשמיני לתינוק שעדיין לא מלאו לו שבעה ימים [מעבר קו התאריך] נוה ההיכל ,תשע"ו
זריזות במצות מילה אשר ליהודה ,תשע"ד
אונס ביום אחרון של זמן [חיוב כרת בנפטר ערל] זרע ברך ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מי רשאי למול:
חיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סומא נוה ההיכל ,תשע"ד
גר שטבל -האם יכול למול עצמו? הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד

שנים שעשו מצוה [מילה שנעשית ע"י שנים ,במקום שאפשר ע"י אחד ,מילה בשבת ע"י בשני
מוהלים מעלה או חיסרון] (וכרות 'עמו' הברית) הגר"א גנחובסקי ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

מילה ע"י אשה הגר"א גניחובסקי ,תשעה

לצפיה בעשרות

גוי שמל האם צריך מילה שוב כשיתגייר א גליציאנער שטיקל תורה ,תשעה
גר המל עצמו ,והברכה על מילת גר מגישי מנחה ,תשע"ו

מילת גר במקום פיקוח נפש [האם מותר לגר להסתכן לצורך כך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
במשנת רש"י ,תשע"ב

שיעורים על
פרשת לך לך

האם ערל יכול למול אחרים? מעדני אשר ,תשע"ג
ערלות המעכבת בקדשים ובתרומה המצוות בפרשה ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

האם עבד כנעני חייב למול את עצמו? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

קיום מצות מילה:

למאגר עלוני

חיוב האב במילת בנו מגישי מנחה ,תשע"ה
מילה או הכנסת אורחים -מה קודם ? הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

אב שרצה למול והמוהל יקיים יפרע ,והאב יברך ברכת המילה ויוציא את המוהל ,והתחיל
המוהל לברך [המילה והפריעה לשנים ,עדיפות שיקיים האב מילה כשיכול] וישמע משה ,תשע"ו

פרשת השבוע
ומועדים

הדלקת נרות בברית מילה ביו"ט (היתר אוכל נפש ביו"ט) מעדני אשר ,תשעב
ברית מילה בהרדמה נוה ההיכל ,תשע"ג

אכילה לפני קיום מצות המילה [כשהאב הוא המוהל ,כשמינה מוהל ,איסור אכילה של המוהל,
מינוי שומר ,סעודה בפת ,פת הבאה בכיסנין] מאור השבת ,תשע"ה
מילת תינוק בצהבת ילודים נוה ההיכל ,תשע"ה

האם מועילה ברית מילה לגוי שהמוהל היה סבור שהוא יהודי [האם צריך הטפת דם ברית
נוספת  ,אי ידיעת האב מול אי ידיעת המוהל] וישמע משה ,תשע"ו

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

עמידה בפני 'קוועטר' בברית[ ,ובפני כל מי שמקיים מצוה בשעתה ,מפני שיבה תקום] מחמדי
התורה ,תשע"ו

הנחת תפילין בשעת ברית המילה מחמדי התורה ,תשע"ג
האם יש איסור לאבי הבן לעשות מלאכה ביום הברית ,כמו בהבאת קרבן מעדני אשר ,תשע"ו

להפיץ דף זה

שו"ת בעניני מילה מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א נשיח בחוקיך ,תשע"ו
עניני מילה ,במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א כאיל תערוג ,תשע"ד תשע"ה

תשע"ו

י"ג טעמים ל מנהג לברך על הבשמים בברית מילה אשכול יוסף ,תשע"ד
כשיכול למול רק תינוק אחד ,ויש שנים ו לאחד יש צרעת במקום מילה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
חובת האב במילת בנו זרע ברך ,תשע"ד

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג

חובת בי"ד או הציבור במילת תינוק [קודם מתן תורה ,בבני נח ,מילה שלא בזמנה ,כשיש אב,
חיוב אב ובי"ד כשהגדיל ,מעכב בקרבן פסח ,האם מברכים "להכניסו" ,מצוות בי"ד במילת הגר,
כשיש חילול שבת ,כשהחיוב על בי"ד האם היחיד חייב להוציא הוצאות] מנחת אשר ,תשע"ו
האם יש ענין לקיים את הברית בבית כנסת? מעדני אשר ,תשע"ז

ניתן להעביר או

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

בשבת :
מילה ופיקוח נפש בשבת הגר"א עוזר ,תשע"ד

מילה בשבת לתינוק שמתו אחיו מחמת מילה [עשיית מצוה שאסור לקיימה ,האם קיים מצוה]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
'אמירה לעכו"ם' בשבת ,לצורך מילה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
מדוע מילה דוחה שבת ,ולא נעשית ע"י קטן מעדני אשר ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך

כיצד מגיע אליהו הנביא לבריתות בשבת גם מחוץ לתחום שבת מעדני אשר ,תשע"ו
מילה בשבת לספק נפל [מכח ממה נפשך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

מילה בשבת לבן ישראלית הנולד מנוכרי נוה ההיכל ,תשע"ב
מדוע מלים לשמונה ימים [ממתינים שתעבור שבת] מעדני אשר ,תשע"ד
מילה בלא כוונה למצוה ,בשבת הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

סנדק:

פרשת השבוע

עניני סנדקאות [ עמידת הסנדק לברכות ,סנדקאות מעשרת ,סנדקאות ליהודי פשוט ,מברכי הסנדק
לברכי ת"ח ,מינוי שליחות בסנדק ,סנדק פעמיים באותה משפחה ,הבטחת סנדקאות] עומקא
דפרשא ,תשע"ה

למאגר עלוני

דברי שיח ,תשע"ו תורה והוראה ,תשע"ז

ויתור על סנדקאות בכדי לא להביך יהודי בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ז

ומועדים
(גם משנים

סנדקאות בשני אחים עולמות ,כח

קודמות)
סעודה:
סעודת מילה מעינות מהרצ"א ,תשע"ה

באתר "בינינו":

חיוב השתתפות בסעודת מילה נוה ההיכל ,תשעג
ח יוב סעודה בברית מילה אשר ליהודה ,תשעד

מנהג סעודת 'שלום זכר'

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה

ניתן להעביר או

"וואך נאכט" ליל הברית ,לימוד וסעודה במשנת הפרשה ,תשע"ד

להפיץ דף זה
נושאים שונים במילה:
נולד בן זכר נתרפאה המשפחה [ברית מילה מעל המזל] זרע ברך ,תשע"ז
מדוע אברהם אבינו לא מל עצמו קודם שנצטוה? הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מדוע התייעץ אברהם על המילה ? (באלוני ממרא) אשכול יוסף ,תשע"ה
הקשר בין מילה לקורבנות בארה של תורה ,תשע"ו
הקשר בין מילה בשמיני ,לרפאנו שהיא ברכה שמינית בתפילת שמונה עשרה מעדני אשר,
תשע"ד
בזכות המילה זוכים לדחות הנגעים שבילי פנחס ,תשע"ד

יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :גרות

(ואת הנפש אשר עשו) [יב ,ה]

גרות [שם ישראל ,ומהות הגרות קודם מתן תורה ,גרות בנולד למעוברת שנתגיירה ,ולנולד מגוי
הבא על בת ישראל; שלשה מהלכים ,שני דינים בגרות ,כניסה לאומה וכניסה לקדושת המצוות,
דעת ורצון וקבלת מצוות בגירות ,קבלת המצוות  -מהותה ותכנה של הגרות ,גיור בעל כרחו] הגר"א
עוזר ,תשע"ג תשע"ו

מילת גר במקום פיקוח נפש [קבלת גרים במדבר ,כשלא היה שייך למול מפני הסכנה בהעדר רוח
צפונית ,פיקוח נפש ע"י גוי לשם גיור] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג במשנת רש"י ,תשע"ב
גוי שהיה בחתונ ה יהודית ,ובמהלך שבע הברכות התגייר ,האם ייחשב כפנים חדשות וישמע
משה תשע"ד

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך
באתר "בינינו" :

גיורים פסולים [קיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד ,חוץ מתקנת חכמים ,בדיעבד אם חל הגיור,
נתגייר לשם 'אישות' ,נתגייר מפני כבוד ישראל ,האיסור לקבל גרים כאלו ,קבלת מצוות בפני בי"ד,
כשידוע שלאחר הגיור לא יקיים המתגייר תורה ומצוות ,גיור בן זוג הנשוי לשני בנישואין אזרחיים,
פסילת גיור שנעשה בבי"ד אחר] עולמות ,נז עולמות ,שמה
מינוי גר לשררה [כשרות גר כדיין ,בדיני ממונות ובדיני נפשות ,לישראל ,ולגר חבירו ,האם די
שאביו מישראל או גם אמו ,שמעיה ואבטליון ראשי הסנהדרין ,האם היו גרים] הגר"א עוזר ,תשע"ה
תשע"ב

למאגר עלוני
פרשת השבוע

היאך קבלו גיורו של יתרו הרי ישראל היו בגדולתן [יח ,ט] מעדני אשר ,תשעו
מדוע לא מצינו זכר לאותם שגוירו ע"י אברהם ושרה? [יב ,ה] אשכול יוסף ,תשע"ה

שמירת מצוות ע"י גר שמל ועדיין לא טבל [איסור שמירת שבת ,איזה מלאכה יעשה ,כיצד
מחשבים את היום כישראל שהלילה קודם או כגוי שהיום קודם] נוה ההיכל ,תשע"ד תשע"ה
סידור גט לגיורת רפורמית [ע"י הגרי"א הענקין זצ"ל] אוצר הפוסקים ,תשע"ו
לימוד תורה לגוי [הנמצא בהליך גיור] עולמות ,שדמ שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

נושא בפרשה :ישיבת וקנין ארץ ישראל
מצות ישוב א"י בזמן הזה (לך לך...אל הארץ אשר אראך) [יב ,א] תורה והוראה ,תשע"ה

מצות ישוב ארץ ישראל [האם יש מצוה ליישב את ארץ ישראל או רק הבטחה ,בזמן החורבן,
חיובית או קיומית ,כללית על האומה ,או על כל יחיד ,כשפרנסתו בחו"ל ,קניית קרקע ללא
התיישבות בה ,אמירה לנכרי בשבות ,ישוב הארץ על ידי מי שעדיין אינו שומר מצוות ,ישוב בארץ
ע"י תמיכה מחו"ל ,כשהוריו המבוגרים בחו"ל זקוקים לו ,טעם המצווה ,מעלת הישיבה בה] אשר
ליהודה ,תשע"ד עולמות ,רסה

הערות במצוות ישוב ארץ ישראל [יצוא פירות הארץ לחו"ל ,אליעזר עבד אברהם ,המתפרנס
מחו"ל האם אינו מיישב את הארץ] מעדני אשר ,תשע"ה
מה שקנה עבד קנה רבו [קנין ארץ ישראל] הגר"א עוזר ,תשע"ו

ניתן להעביר או

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

מדוע הכניס אברהם אבינו את שרה לסכנה? מעדני אשר ,תשע"ז
קנין חז קה בקרקע (קום והתהלך בארץ) [יג ,יז] הגר"א עוזר ,תשע"א אשר ליהודה ,תשע"ד

שינויים

שאר עניני הפרשה:
עבודת אברהם אבינו  -העבודה בבחינת האהבה נר יששכר ,תשע"ז
לך לך  -אל עצמך (לך לך מארצך) [יב ,א] מדי שבת ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

החיוב להתבונן בעולם ולראות את בעל הבירה (ויאמר ה' אל אברם לך לך) [יב ,א] אבי עזרי ,תשע"ז
כוונה בתפילה [יב ,ב] עולמות ,קכח
מעלת אברהם [חסד רוחני מול חסד גשמי] (ואעשך לגוי גדול...והיה ברכה) [יב ,ב] פניני דעת ,תשע"ז
הזכרת שם ומלכות בברכה )ואעשך לגוי גדול...והיה ברכה) [יב ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו
הקשר בין אהל אברהם ושרה לכיבוש יהושע (ההרה ...ויט אהלה) [יב ,ח] נפלאות שמשון ,תשע"ז

שיעורים על
פרשת לך לך
באתר "בינינו" :

בית אל והעי ,מי סימן למי? (בית אל מים והעי מקדם) [יב ,ח] יחי ראובן ,תשע"ז

כיצד קידש אברהם אבינו את שרה לפני שיראנה [אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה] (ויאמר
אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את) [יב ,יא] אשכול יוסף ,תשע"ז
שקר לתועלת (אמרי נא אחותי את) [יב ,יג] תורה והוראה ,תשע"ד

למאגר עלוני

שינוי זהות במק ום סכנה (אמרי נא אחותי את) [יב ,יג] עולמות ,קלט
השבת אבידה ומצוות תוכחה ,מי קודם? [בין אדם לחבירו ובין אדם למקום] (ויהי ריב) [יג ,ז] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ז

פרשת השבוע

ריב רועי אברהם ורועי לוט בענין איסור 'גזל' [הזהירות הגדולה מגזל אצל גדולי ישראל] (ויהי ריב
בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט) [יג ,ז] שלמים מציון ,תשע"ז

ומועדים

בחשיפת פטנטים וסודות מקצועיים [איסור גזל ,בעלות על קניין רוחני ,תקנת השוק ,במקום
רפואה ופיקוח נפש ,גילוי סוד] (ויהי ריב בין רועי מקנה אברם) [יג ,ז] מכתלי בית הדין ,תשע"ז
ריב ומריבה [ריב זכר שאינו מוליד המשך] (ויהי ריב) [יג ,ז] מדי שבת ,תשע"ז פניני האלשיך ,תשע"ז

מסירות נפש לפדיון שבויים [מסירות נפש בפדיון שבויים ,הכנסת עצמו בספק סכנה להציל שבוי,
מלחמת המלכים כמלחמת מצוה ,הוצאת יותר מחומש לפדיון שבויים] (ישמע אברם כי נשבה אחיו
וירק את חניכיו) [ד ,יד] עומקא דפרשא ,תשע"ג

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

מי יפסיק להצלה ,העוסק בתורה או בתפילה? (וירק את חניכיו) [יד ,יד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
סיכון עצמו להצלת הזולת ,חובה או רשות (וירק את חניכיו) [יד ,יד] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו
המכניס עצמו לפיקוח נפש (הצלת לוט) [יד ,יד] עולמות ,רעו
מקום "סכנה" [יד ,יד] עולמות ,שס
מעשר כספים (ויתן לו מעשר מכל) [יד ,כ] נוה ההיכל ,תשע"ד
הערך העצום של כל מילה [ובפרט מילה בתורה] (מחוט ועד שרוך נעל) [יד ,כג] כאיל תערוג ,תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

לתועלת הרבים

שונא מתנות יחיה (מחוט ועד שרוך נעל) [יד ,כג] עולמות ,קעז מלאכת מחשבת ,תשע"ז
איסור מתנת חינם לגוי [ויתור על השכר] (מחוט ועד שרוך נעל) [יד ,כג] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה
עולמות ,רכח
קשירה ושריכה של ימין קודם (מחוט ועד שרוך נעל) [יד ,כג] מעדני אשר ,תשע"ד
סדר נעילת נעלים ללא שרוכים (מחוט ועד שרוך נעל) [יד ,כג] דברי הלכה ,תשע"ז
תקוות אברהם לצאצאים הגונים והבטחת ה' (ואנוכי הולך ערירי) [טו ,ב] פנינים האוה"ח ,תשע"ז

המנהג לתת צדקה לפני התפלה לצד מזרח [לעורר מה שהעמיד הקב"ה לאברהם "מזל צדק"
במזרח] (ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה) [טו ,ה] שבילי פנחס ,תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מדוע נחשב לאברהם 'והאמין בה' למעלה גדולה? (ויחשבה לו צדקה) [טו ,ו] שלמים מציון ,תשע"ז
גן עדן וגיהנום (והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו) [טו ,יב] כאיל תערוג ,תשע"ז
מנין שתרח שב לפני מותו [ברא מזכה אבוה] (תקבר בשיבה טובה) [טו ,טו] במשנת הפרשה ,תשע"ו

התורשה של הגר לישמעאל [פרא אדם ,תורשה ,דוגמא אישית] (ואברהם בן שמונים שנה ושש
שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם) [טז ,טז] במשנת הפרשה ,תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך

מעניני דיומא :משיב הרוח ומוריד הגשם
עניני גשמים [גבורות גשמים ,חסדי ה' ,הודאה על הגשמים ,ניקוד מוריד הגשם ,ברקים לפשט
עקמומיות שבלב] הגראי"ל שטיינמן שליט"א כאיל תערוג ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

שו"ת בעניני גשמים מהגר"ח קנייבסקי שליט"א דברי שי"ח ,תשע"ד

הלכות גשמים [טעות פעם שניה ,ברכת ברקים ורעמים ,ברכת הקשת] משיעורי הגאון רבי בן ציון
פלמן זצ"ל כאיל תערוג ,תשע"ה
מדוע כשיורדים גשמים אין מברכים "הטוב והמטיב" מעדני אשר ,תשע"ג

מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח כדי שלא ירטבו עולי רגלים?
מעדני אשר ,תשע"ג

מוריד הגשם  -דיני הזכרת ושאלת גשמים בתפילה [ספק אם הזכיר גשם ,קודם שלושים יום
ואחר שלושים יום ,האם תשעים תפילות הם שלושים יום ,האם ניתן לומר תשעים פעם ביום אחר,
ראיה משור המועד ,השוואה בין הלכות נזיקין להלכות תפילה ,האם סופרים גם את מוסף ,נשים
שאינן מתפללות ערבית ,ש"ץ קבוע המתפלל גם חזרת הש"ץ ,האם ניתן לומר תשעים פעם "המלך
הקדוש" בעשי"ת ,החינוך בגיל הרך לערכים] עולמות ,קעו

שאלת גשמים  -בין ז' חשון לששים יום לתקופת תשרי [א"י וחו"ל] ובארצות הדרומיות [שבהן
קיץ] [ שאלת גשמים בארץ ישראל ובחו"ל ,הנוסע מארץ ישראל לחו"ל או להיפך בימים אלו ,ישראלי
הנוסע לחו"ל קודם ליל ז' חשון ,כשנוסע למקום ללא ישוב יהודי (קברי צדיקים) ,ישראלי הנוסע
לחו"ל לאחר ליל ז' חשון האם ימשיך לשאול גשמים ובאיזו ברכה ,הנוסע לתקופה ארוכה ,אך אשתו
ובניו בא"י ,הנוסע בכוונה להשתקע בחו"ל ,בן חו"ל הבא לא"י כשבדעתו לחזור לחו"ל ,לעבור לפני
התיבה כש"צ ,טעה ולא שאל גשמים במקומות הסמוכים לא"י (הגולן או סיני) בין ז חשון ועד ס
לתקופה ,בחצי כדור הארץ הדרומי (ברזיל ,ארגנטינה ,אורוגוואי ,דרום אפריקה ,ואוסטרליה) ימי
החורף בהם ימים קצרים ולילות ארוכים וקור שולט בין פסח לסוכות והגשמים יורדים כמעט כל
השנה (ובעיקר בימות הקיץ שלהם) ,כיצד ינהגו בהזכרת ושאלת גשמים ,ההתקדמות הטכנולוגית
באפשרויות ניצול מי גשמים היורדים בקיץ ,והשפעתה על דינים אלו] עולמות ,תג
ברכת עושה מעשה בראשית  -ברקים ורעמים [ברכה מיוחדת לרעם ומיוחדת לברק או ניתן
להחליפה ,ראה ברק ורעם כאחד ,ראה רעם לבד או ברק לבד ,ישב בבית הכיסא ויצא תוך כדי
דיבור ,ראה הבזק אור בלבד ,ברכת הברק והרעם באמצע תפילה או לימוד תורה ,כשידיו אינן
נקיות ,ההפסקה המחייבת ברכה נוספת ,התפזרו העננים ,בירך ונסע למקום אחר שבו השמים היו
נקיים והגיעו עננים וראה ברק ,או חזר לעירו וראה שוב ברק ,למחרת חייב לברך פעם נוספת ,בגלל
הפסק שינה ,ואם לא ישן ,ואם ישן ביום ,הקם משנתו ועדיין לא עלה עמוד השחר ,ברכה על ימים
ונהרו ת מימי הבריאה ,פעם בשלושים יום ,ברכה על הים התיכון ,אוקיינוס ,ים המלח ,כינרת]
עולמות ,רכט
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להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף'
לכתובת kishurtora@gmail.com

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

