לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

פרשת לך לך

(קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלוני הפרשה לפי סדר א' ב'

למאגר עלוני

אוצר פניני החסידות

יסודות החינוך

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

אז נדברו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

איש לרעהו

כאיל תערוג

עומק הפשט

אספקלריא

לאור הנר

עומקא דפרשה

אשכול יוסף

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

באר הפרשה

לקראת שבת מלכתא

עין יצחק

בארה של תורה

מאור השבת

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאורות הפרשה

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מגישי מנחה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מדי שבת בשבתו

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדשן ביתך

פנינים משולחן רבינו

דברי יושר

מחמדי התורה

פרי ביכורים

דברי ישרים

מכתלי בית הדין

קב ונקי

דברי שי"ח

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דרכי החיזוק

ממשנתה של תורה

קול יעקב

האיחוד בחידוד

מנחת אשר

שבילי פנחס

המצוות בפרשה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

וישמע משה

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

וכל מאמינים

משא ומתן

שלמים מציון

זרע ברך

נוה ההיכל

שמעתא עמיקתא

זרע שמשון

נשיח בחוקיך

שפת אמת

יחי ראובן

נר יששכר

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

לצפיה בעשרות

[לפי סדר א' ב']

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:
[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :מאה ברכות בכל יום
נושא בפרשה :לשנות מפני השלום
נושא בפרשה :ברית מילה

למאגר עלוני
פרשת השבוע

נושא בפרשה :גרות
נושא בפרשה :ישיבת וקנין ארץ ישראל

ומועדים

נושא בפרשה :סיכון עצמו להצלת זולתו ולקיום מצוות

(גם משנים
שאר עניני הפרשה...

קודמות)

מעניני דיומא :משיב הרוח ומוריד הגשם

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :מאה ברכות בכל יום
ניתן להעביר או
מאה ברכות [דוד המלך תיקן ,החיוב מדאורייתא או מדרבנן ,האם יום לענין זה מתחיל מהלילה שלפניו,
חיוב אמירת מאה ברכות מדיני התפילה או הלכות ברכות ,האם צריך מאה ברכות ממש או מאה שבחים
שהם במעלת ברכה [אמירת "אין כאלקינו"] ,ברכה ללא שם ומלכות ["ברוך שפטרני"" ,ברוך מקדש שמו
ברבים"] ,ברכה שאינה פותחת בברוך [אלוקי נשמה ,תפילת הדרך] ,שבת ויום טוב השלמת ברכות במיני
מגדים ובשמים ,ברכות ששומע מהעולה לתורה ולמפטיר ,המותר והאסור באכילת מאכלים שיגרמו לברך
ברכות להשלמת מנין המאה ,שמע ברכת שופר או סוכה מחברו ויצא ידי חובה ,יברך ברכת המצוות להוציא
אחרים ידי חובה ,ש"ץ בתפילתו  -האם עולה לחשבון מאה הברכות ,שכח יעלה ויבוא או טל ומטר וצריך
לחזור ולהתפלל ,האם הברכות בתפילה הראשונה נכנסות בחשבון מאה הברכות ,חיוב נשים במאה
ברכות] עולמות ,תמ

מדוע נתקנו מאה הברכות בכל יום?

שבילי פנחס ,תשע"ג

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

חיוב מאה ברכות בכל יום ,מה נכלל בברכות? [האם ברכה לבטלה נחשבת ,המברך להוציא חבירו
מדין 'שומע כעונה' ,המוציא חבירו כשהוא כבר יצא ,שכח יעלה ויבוא בשמו"ע וחוזר האם נחשבת התפילה
הקודמת ,ברכה שאינה צריכה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג לקראת שבת ,תשע"ו (עמ' )14

נשים חייבות לברך מאה ברכות בכל יום?

לצפיה בעשרות

מעדני אשר ,תשע"ה

מאה ברכות בכל יום [אמירת מאה ברכות בכוונה מביאה ליראת שמים ,לפניו נעבוד ביראה ופחד ,לגבי
משה רבינו וכי לאכול מפריה הוא צריך] שלמים מציון ,תשע"ז

לברך ברכה שאינה צריכה בשבת ,בכדי להשלים מאה ברכות

הגר"א גניחובסקי תשע"ד

שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :לשנות מפני השלום
למאגר עלוני

אמירת שקר לתועלת (אמרי נא אחותי את) [יב ,יג] תורה והוראה ,תשע"ד

אמירת שקר בכדי להינצל מעבירה או לזכות במצווה [לשנות בערך חפץ קדוש כשאין לו חשיבות אצל
הזולת ,השינוים לתלמי המלך ,להכריז על תרומה גבוהה לעודד אחרים ,למנוע הלבנת פנים ,בהליך שיפוטי]
(אמרי נא אחותי את) [יב ,יג] אוצרות אורייתא ,תשע"ח (עמ' מו)

איסור שקר ורמיה [איסור לשקר בבי"ד ,הרחבת האיסור בהליך השיפוטי ,איסור שקר בחיי היום יום,
איסור שקר לתלמיד חכם ,איסור שקר והרחקה מן השקר ,לשנות מפני השלום ,לשקר בבי"ד כדי לקבל
זכות ביושר ,עד כשר המעיד עם עד רשע] מנחת אשר ,תשע"ו המצוות בפרשה ,תשע"ו

המצוות בפרשה,

תשע"ז

אמירת שקר בכדי להינצל מעבירה או לזכות במצווה [לשנות בערך חפץ קדוש כשאין לו חשיבות אצל
הזולת ,השינוים לתלמי המלך ,להכריז על תרומה גבוהה לעודד אחרים ,למנוע הלבנת פנים ,בהליך שיפוטי]
אוצרות אורייתא ,תשע"ח (עמ' מו)

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

האם מותר לגבאי בגמ"ח לומר דבר דו משמעי [לשקר ולומר ללוה בעייתי 'אין לי' ,כשכוונתו לך אין
לי ,לשנות מפני השלום ,מותר או מצווה ,לומר שאינו בבית ,להשתדל להימנע] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ'
לב)

לשנות מפני השלום [גבולות השקר ,כשהתשובה תגרום לביושו ,לומר דבר דו משמעי ,לומר דבר שאינו
נכון כשאין ברירה] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כו) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יא) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צ)
לשנות מפני השלום [אביך ציווה ,לשבח כלה בעיני החתן] נוה ההיכל ,תשע"ג

מדבר שקר תרחק [איסורי תורה מדרבנן או דברי נביאים ,באיזה אופן ,על אדם פרטי או במסגרת דיון
משפטי ,שקר עם היזק ממוני לזולת ובלעדיו ,כיצד מרקדין לפני הכלה ,ג' דברים שרשאי ת"ח לשנות בהם,
לשנות מפני השלום ,היתר או מצוה ,לשקר כדי לקיים מצוה ,לשקר בכתיבה ,כתיבת תוארים מופלגים,
השתמטות ממתן הלואה ,האוסף צדקה עבור עני ומודיע שאוסף להכנסת כלה] עולמות ,נא
שקר בכדי לקבל את שלו [עביד איניש דינא לנפשיה ,בבי"ד ומחוץ לבי"ד] עיון הפרשה ,תש"ע (עמ' מב)
חשש אחי יוסף אחר פטירת אביהם מפניו [ברכת הצדיק ,והשתחווית האלומות] נר יששכר ,תשע"ח

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

לשקר כדי להציל חברו מאיסור [למונעו משחיטת מומר] שלמים מציון ,תשע"ו
שקר לתועלת [שקר בבית דין ומחוצה לו ,עם תועלת כספית ובלעדיו] תורה והוראה ,תשע"ד
לשנות מפני השלום [מפני השלום ,לצורך מצוה ,שינוי המותר לת"ח] מאור השבת ,תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על

נושא בפרשה :ברית מילה

פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

זמנה:

מצות מילה תמידית
מילה ביום השמיני

שבילי פנחס ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ג תשע"ז
[שתעבור עליו שבת  -המשכת החיות ממקור החיים הרוחני לעולם הגשמי] שפת

אמת ,תרל"א
גר שנמלך בין מילה לטבילה ,או מחה אחר לאחר המילה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

מילה לברית העולה גם לגרות הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

מילה שלא בזמנה [צריכה להיות ביום ,האם אפשר לדחות מילה שלא בזמנה עד ערב פסח לפטור בכורים
מתענית ,שני תינוקות באותו יום האחד בזמנו והשני שלא בזמנו את מי יש להקדים ,לאחר היום השמיני
האם עובר באיסור ביטול מצווה כל יום שלא מל או בכל רגע ורגע שלא מל ,במילה שלא בזמנה לכאורה
יש למול מהנץ החמה מעיקר דין המילה ולא רק ממעלת זריזין מקדימין למצוות ,אסור לאחֵ ר ברית מילה
שלא בזמנה לשעות הצהרים כדי להרבות בקרואים ,מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בדין מי שלא מלו אותו
אימתי מתחייב כרת ,מילה שלא בזמנה ופדיון הבן באותו היום מי קודם ,דיני סעודת ברית מילה שלא
בזמנה וסעודת פדיון הבן שעבר זמנו בערב שבת ,מילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת ,האם מותר למול

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מילה שלא בזמנה ביום חמישי או ביום שישי או קודם יום טוב ,מילה שלא בזמנה ביום טוב שני] עולמות,
עח

תורה והוראה ,תשע"ח הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

האם מילה "ביום השמיני" נחשבת כמצות עשה שהזמן גרמא

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לג)
אספקלריא,

ניתן להעביר או

תורת המעדנים ,תשע"ט

להפיץ דף זה

מדוע ברית המילה של הישמעאלים בגיל שלש עשרה ולא בגיל שמונה ימים?
תשע"ח (עמ' מ)

מדוע אין עושין ברית מילה קודם התפלה הרי 'זריזין מקדימין למצוות'?
אב שיגיע מאוחר ביום המילה לבנו האם יש חיוב לבי''ד למולו קודם?

תורת המעדנים ,תשע"ט

מדוע מלים לשמונה ימים? [ממתינים שתעבור שבת] מעדני אשר ,תשע"ד
מדוע אין מלין קודם שחרית? [זריזים] מעדני אשר ,תשע"ז

ובתנאי שלא

הוצאות לקיום מצות מילה בזמנה מעדני אשר ,תשע"ה

האם מצות מילה מתקיימת גם בלילה?

אשכול יוסף ,תשע"ו

תיקון ציצין שאין מעכבין בברית מילה בתוספת שבת
גניחובסקי ,תשע"ח

לתועלת הרבים

[מל ביום ו' והגיעה תוספת שבת] הגר"א

יבוצעו בו
שינויים

מילת תינוק בזמנה ותינוק שלא בזמנה ,מי קודם?

מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מילת תינוק שנולד בלידה רגילה ,ותינוק שנולד בניתוח קיסרי ,מי קודם? פניני חשוקי חמד ,תשע"ח
(עמ' ז)

פניני חשוקי חמד (עמ' יא)

מילת גר או תינוק שנרפא מחוליו ביום חמישי [מכניס עצמו לפיקוח נפש] עולמות ,רעו

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מילה ביום השמיני לתינוק שעדיין לא מלאו לו שמונה ימים [תינוק שעבר את קו התאריך ובמקום
שנמצא כעת כבר התאריך שך יום השמיני ,ובמקום לידתו לא ,מעבר קו התאריך לגבי שבת ,פסח ,אותו
ואת בנו] נוה ההיכל ,תשע"ו

שקעה החמה ,באמצע המילה ,כיצד ינהג?

פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

כשהאב אינו כאן ,להמתין עד שקיעה או למולו מיד בבוקר [זריזות במילה] נוה ההיכל ,תשע"ד

ביטול תורה ,להשתתפות בברית מילה

מעדני אשר ,תשע"ו תשע"ז

ביטול תורה דרבים או דיחיד מול 'זריזין' [שיעור בישיבה קודם לברית מילה בבוקר ,אך לא שיעור דף
יומי ,זריזין מול מצוה בו יותר מבשלוחו ,זריזין מקדימין ושיהוי מצוה] מאור השבת ,תשע"ז

האם מילה ביום השמיני היא מצוות עשה שהזמן גרמא? [זמן קבוע ,או התחלת זמן ,ביום ולא
בלילה] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לג)

לאחר זמן ברית מילה ,כדי לקיימה במנין

לאחר זמן ברית ביום התענית עד סוף היום ,לתועלת סב מבוגר

שמעתא

עמיקתא ,תשע"ט

ברית מילה ,האם שייכת בלילה?

[ביאור הפסוק אם לא בריתי יומם ,על מילה או על תורה] האיחוד

בחידוד ,תשע"ד
מילה בשמיני לתינוק שעדיין לא מלאו לו שבעה ימים [מעבר קו התאריך] נוה ההיכל ,תשע"ו

זריזות במצות מילה

פרשת השבוע
ומועדים

מעדני אשר ,תשע"ו תשע"ז
וישמע משה ,תשע"ו

למאגר עלוני

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

אשר ליהודה ,תשע"ד

אונס ביום אחרון של זמן [חיוב כרת בנפטר ערל] זרע ברך ,תשע"ז

ניתן להעביר או

מי רשאי למול:

להפיץ דף זה
חיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סומא
גר שטבל  -האם יכול למול עצמו?

נוה ההיכל ,תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,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 גניחובסקי ,תשע"ו זרע ברך ,תשע"ו

גוי שמל האם צריך מילה שוב כשיתגייר

א גליציאנער שטיקל תורה ,תשע"ה

גר המל עצמו ,והברכה על מילת גר מגישי מנחה ,תשע"ו

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

[האם מותר לגר להסתכן לצורך כך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג במשנת

מילת גר במקום פיקוח נפש
רש"י ,תשע"ב

האם ערל יכול למול אחרים?

לצפיה בעשרות

מעדני אשר ,תשע"ג

ערלות המעכבת בקדשים ובתרומה

המצוות בפרשה ,תשע"ו

האם עבד כנעני חייב למול את עצמו?

שיעורים על

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

פרשת לך לך
קיום מצות מילה:

באתר "בינינו" :

חיוב האב במילת בנו

מגישי מנחה ,תשע"ה

חיוב האם במילת בנה

עיון הפרשה ,תשע"ח (ליקוט) עמ' מג

מילה או הכנסת אורחים  -מה קודם? הגר"א גניחובסקי ,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
הדלקת נרות בברית מילה ביו"ט [היתר אוכל נפש ביו"ט] מעדני אשר ,תשע"ב

ברית מילה ,תיקון או קלקול?

ברית מילה לבן השפחה

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ס)

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צה)

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מה)

האם חיוב האב למול את בנו הוא גם לאחר שהגדיל
עניני ברית מילה

פרשת השבוע
ומועדים

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נד)

מילת בני העולים מרוסיה [איסור חבלה]
ברית מילה וטעמי המצווה

למאגר עלוני

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נג)

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' פה)

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

האם יש חיוב לעשות ברית דווקא במנין של עשרה אנשים והאם מותר לאחר ברית בגלל זה?
תורת המעדנים ,תשע"ט

האם מותר לבטל תורה כדי ללכת לברית מילה?

תורת המעדנים ,תשע"ט

האם יש ענין לעשות ברית מילה בבית הכנסת? תורת המעדנים ,תשע"ט

ברית מילה בהרדמה [הרדמה מקומית או מלאה ,האם מתקיימת המצוה בישן ,שליחות של ישן ,שמירת
המקדש בשינה] נוה ההיכל ,תשע"ו

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

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

עמידה בפני 'קוועטר' בברית

[ובפני כל מי שמקיים מצוה בשעתה ,מפני שיבה תקום] מחמדי התורה,

תשע"ו

הנחת תפילין בשעת ברית המילה

לצפיה בעשרות

מחמדי התורה ,תשע"ג

האם יש איסור לאבי הבן לעשות מלאכה ביום הברית ,כמו בהבאת קרבן?
שו"ת בעניני מילה מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א

מעדני אשר ,תשע"ו

שיעורים על

נשיח בחוקיך ,תשע"ו

עניני מילה ,במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל [מדוע לא מלים בשבת ע"י עכו"ם ,הברכות במילת

פרשת לך לך

תאומים ,להעדיף חיתוך ופריעה ע"י המוהל ולא ע"י האב ,עד חצות היום נקרא זריזין מקדימין ,ביטול
תורה עדיף מזריזין ויש לאחר הברית ,מעלת סנדקאות ,בעלת תשובה מבוגר שטרם מל ונהיה אונן ,שליחות

באתר "בינינו" :

במילה] כאיל תערוג ,תשע"ד תשע"ה תשע"ו

י"ג טעמים למנהג לברך על הבשמים בברית מילה

אשכול יוסף ,תשע"ד

כשיכול למול רק תינוק אחד ,ויש שנים ולאחד יש צרעת במקום מילה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

מלאכת מחשבת ,תשע"ז

מילה במקום צרעת

חובת האב במילת בנו

זרע ברך ,תשע"ד

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג

למאגר עלוני
פרשת השבוע

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,

ומועדים

מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה [לקיים מצוה בעצמו ,מצוה בו יותר מבשלוחו או לקיימה

(גם משנים

בהידור משום ' חיוב הידור מצוה' ,מדוע מצוה יותר בו ,הכנה לכבוד השבת ובכל המצוות ,מדוע לא נהגו
העולם להכין בעצמם את סעודות המצוה בחתונה בברית מילה ,מהתורה או מדרבנן ,חיוב 'הידור מצוה
הוא' מהתורה או מדרבנן ,כתיבת ספר תורה בעצמו או על ידי שליח בכתב מהודר יותר ,חולה המרותק
למיטתו כיצד והיכן ידליק נר החנוכה [בעצמו סמוך למיטתו או ע"י שליח בפתח הבית ,האם עדיף להדליק

קודמות)

כשהחיוב על בי"ד האם היחיד חייב להוציא הוצאות] מנחת אשר ,תשע"ו

נר חנוכה פשוט בעצמו או להדליק בשמן זית ע"י שליח] עולמות ,ל

הידור במצוות מילה

באתר "בינינו" :

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

אשר ,תשע"ו

ברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" [ברכת האב ,ואם אין אב לרמב"ם אין מברכין ,ולראב"ד
בי"ד או המיוחד או הסנדק מברך ,וכשאין אב ורב העיר נוכח מי מברך ,ויכול הרב לכבד את הסנדק מדין
שומע כעונה ,האם מי שאינו חייב יכול להוציא חברו רק במקום שיכול לחייב עצמו ,ברכת המזון ,ברכת
הגומל ,קידוש בתוספת שבת ,ברכת נטילת ידים על עגלה ערופה ,תקיעת שופר] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ברית מילה ביום כיפור כשהמוהל יחלש מחמת הברית ויצטרך לאכול [בוודאי או בספק ,ינוקא
דאשתפך חמימיה ,מכניס עצמו לסכנה ,אם יצטרך לעבור איסור דרבנן ,אם ספק אם יעבור איסור דרבנן,
או ידחו המילה למחר מדין דבר שיש לו מתירין] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ציצין שאין מעכבין

[צרעת על ציצין המעכבין ,הידור במצוה ,מל ביום ו' והגיעה תוספת שבת] הגר"א

גניחובסקי ,תשע"ח

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

האם יש מעלה לקיים ברית מילה בבית כנסת? מעדני אשר ,תשע"ז

שינויים

בשבת:

לצפיה בעשרות
מילה בשבת [מדוע לא גוזרים שמא יעבירנו כמו בשופר ובלולב ,מילת אשה בשבת כשאין אחר ,מדוע לא
ימולו בשבת ע"י קטן ,כשיש מוהל שזו המילה הראשונה שלו ,מסירת סכין המילה לאחר אחר המילה,
לחלל שבת בליל שבת עבור ברית למחרת ,לחלל שבת עבור ברית ביום ראשון ,מדוע ספק מילה אינה דוחה
שבת ,כיצד מגיע אליהו מלאך הברית בשבת מחוץ לתחום ,לבקש תחינות בזמן בכי התינוק בשבת ,זריקת
דם המילה בעפר אחר הברית ,מדוע מילה דוחה שבת] תורת המעדנים ,תשע"ח

מילה ופיקוח נפש בשבת

הגר"א עוזר ,תשע"ד עיון הפרשה ,תשע"ח (ליקוט) עמ' לד

שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

מילה בשבת לתינוק שמתו אחיו מחמת מילה [עשיית מצוה שאסור לקיימה ,האם קיים מצוה] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד

בברית בשבת ,האם יש עדיפות למוהל שאינו האב

מעדני אשר ,תשע"ג

מילה בשבת בלא פריעה [פריעה בבין השמשות ,מילה בצרעת] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
מל בשבת וגילה שיש שתי ערלות [איסור קל בידים או חמור למפרע] אורות הגבעה ,תשע"ז
מעדני אשר ,תשע"ג

יציאת מוהל חוץ לתחום בשבת ,בכדי למול
'אמירה לעכו"ם' בשבת ,לצורך מילה

מעדני אשר ,תשע"ח

מדוע מילה דוחה שבת ,ולא נעשית ע"י קטן

(גם משנים

מעדני אשר ,תשע"ו

לבקש תחינות בשבת בזמן בכי התינוק בברית

מעדני אשר ,תשע"ז

כיצד מגיע אליהו הנביא לבריתות בשבת גם מחוץ לתחום שבת

פרשת השבוע
ומועדים

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

חילול שבת בליל שבת לצורך מילה בשבת

למאגר עלוני

מעדני אשר ,תשע"ו קב ונקי ,תשע"ד

מילה בשבת לספק נפל [מכח ממה נפשך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

קודמות)
באתר "בינינו" :

מילה בשבת לבן ישראלית הנולד מנוכרי [בן המומר מישראלית ,בן מומר הנשוי לישראלית ,בן מומר
ומומרת ,מילת זרע ישראל ,מילת בני הקראים ,מילת בני השומרונים ,מילת בן המומר לדעה שצריך
טבילה ,נולד מגוי דרך אישות או דרך זנות ,בן מחללי שבת בפרהסיא] נוה ההיכל ,תשע"ב תשע"ו
מדוע מלים לשמונה ימים? [ממתינים שתעבור שבת] מעדני אשר ,תשע"ד

מילה בלא כוונה למצוה ,בשבת

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

סנדק:

ובתנאי שלא
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 דברי שיח ,תשע"ו תורה והוראה ,תשע"ז

יבוצעו בו

עיון הפרשה ,תשע"ח (ליקוט) עמ' כה)

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

שינויים

סנדק פוטר את הציבור מאמירת תחנון [כשאינו יודע שעתיד להיות סנדק ,אך החזן או הציבור יודעים,
כשיש ספק אם יהיה סנדק כגון שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית היום ,או כגון המצוי אצל
חסידים שאינם יודעים עם האדמו”ר יוכל לשמש כסנדק ,ובאם האדמו”ר לא יהיה סנדק יכבדו את הסבא,
והסבא יודע על כך ,האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמירת תחנון[ וישמע משה ,תשע"ו
סנדקאות פעם שניה לאותו סנדק [כקטורת ,רב העיר ,פעם שלישית] מחמדי התורה ,תשע"ז

המנהג שלא לכבד בסנדקאות לאותו אדם בילד נוסף [מי שכבר היה סנדק בחייו ,או במשפחה זאת,
חדשים לקטורת] אשכול יוסף ,תשע"ו

סנדקאות בשני אחים [דברי מהרי"ל שאין כופלים לתת בניו לסנדק אחד ,משום שהסנדק נחשב כמקטיר
קטורת ,והקטורת היא סגולה לעשירות ,ובמסכת יומא אמרו שכהן שהקטיר פעם אחת קטורת לא שנה
עוד לעולם ,תמיהת הגר"א שהיה ראוי שאדם יהיה סנדק פעם אחת בחייו ,וכן תמה הגר"א ,שמעולם לא
ראינו סנדק שמתעשר ,מנהג העולם לכבד בסנדקאות רב או אדמו"ר גם בשני אחים ,בצוואת רבי יהודה
החסיד משמע שטעמו משום עין הרע ,לנוב"י הטעם משום האיסור לתת כל מתנותיו לכהן אחד ,כיבד
בסנדקאות בשני בניו לאותו רב האם יש איסור בבן השלישי ,הגר"י קמינצקי המנהג שהסנדק שילם את
הוצאות הסעודה ולכן זכה בסגולה לעשירות ,האם האיסור נאמר גם על האב אצל בניו ,האם יש איסור
לפדות את בנו הבכור השני אצל הכהן שפדה אצלו את בנו הבכור הראשון] עולמות ,כח

גר הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות
האם מותר לכבד בחור בסנדקאות?

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

מעדני אשר ,תשע"ו

ומועדים

מעדני אשר ,תשע"ו

סנדקאות במבוגר [האם יש סנדק כיון שאין מניחים אותו על הברכיים? והאם עדיף שהסנדק המחזיק

(גם משנים

את הילד בברית יחזיקנו גם בשעת הברכות?] מעדני אשר ,תשע"ג

האם אונן יכול להיות סנדק?

מעדני אשר ,תשע"ב

קודמות)

מי קודם בסנדקאות גדול הדור או ראש הכולל? בארה של תורה ,תשע"ז

באתר "בינינו" :
סעודה[ :שלום זכר ,וואך נאכט]

מנהג סעודת 'שלום זכר'

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה ירחון האוצר (כא) ,תשע"ט (עמ' קי)

"וואך נאכט" ליל הברית ,לימוד וסעודה
סעודת מילה

ניתן להעביר או

במשנת הפרשה ,תשע"ד

להפיץ דף זה

מעינות מהרצ"א ,תשע"ה

חיוב השתתפות בסעודת מילה
חיוב סעודה בברית מילה

אשר ליהודה ,תשע"ד

אכילה לפני מצוות ברית מילה
סעודת ברית מילה

נוה ההיכל ,תשע"ג

לתועלת הרבים

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' יז)

ובתנאי שלא

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סב)

האם בזמננו יש היתר לא להשתתף בסעודת ברית אף כשבעל הברית הזמין אותו?

תורת

יבוצעו בו

המעדנים ,תשע"ט

שינויים

מילת אברהם ואנשי ביתו:

לצפיה בעשרות
מדוע אברהם אבינו לא מל עצמו קודם שנצטוה?

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

שיעורים על

מדוע מל אברהם עצמו רק בצהרים? [זריזין מקדימין] מעדני אשר ,תשע"ח
מדוע התייעץ אברהם על המילה? (באלוני ממרא) אשכול יוסף ,תשע"ה

מילת אברהם את עצמו רק אחר הציווי

[בן נח ,פריעה ,חלות שם ערלה ,איסור חבלה] (הימול לכם כל

זכר) [יז ,ט-י] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' רז) מד תירוצים קולמוס יוסף ,תשע"ח

פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

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 גניחובסקי ,תשע"ו

גדרי חיוב אברהם במילת ישמעאל [האם מדין זרעו ,יליד בית ,מקנת כסף ,מתי שוחררה הגר ,בני
קטורה] שלמים מציון ,תשע"ח

למאגר עלוני

מדוע לא מל אברהם את אנשי ביתו בלילה? [שלא בזמנה ,אנשי בית אברהם] מעדני אשר ,תשע"ח
מדוע לא עשה אברהם אבינו סעודה גדולה ביום מילתו? מעדני אשר ,תשע"ח

מדוע קרא אברהם שם ליצחק בנו קודם הברית?

מעדני אשר ,תשע"ז

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

נושאים שונים במילה:

קודמות)
מעלת המילה [נקודת החיות המתגלית בהסרת הקליפה 'ערלה' ,גילוי השכינה ,ניסיון אברהם ועצת

באתר "בינינו" :

ממרא] שפת אמת ,תרל"ב  -תרל"ד

מנהג הדלקת נרות במעמד ברית מילה
ברכת שהחיינו במילה

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' כט)

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' יד)

מדוע מברכים בברית שהתורה והמעשים טובים יהיו כמו המילה?

תורת המעדנים ,תשע"ט

מדוע כשמברכים בברית את התינוק מקדימים חופה למעשים טובים?

תורת המעדנים ,תשע"ט

ניתן להעביר או

המילה היא חיסרון או השלמה? שפת אמת ,תרל"ד

ענינים שונים [בענין גזירת המילה ,שינוי מנהג הפריעה ,מציצה בפה ,מילה בבוקר בזריזות לא על חשבון
ביטול תורה] כאיל תערוג ,תשע"ח
נולד בן זכר נתרפאה המשפחה [ברית מילה מעל המזל] זרע ברך ,תשע"ז
תינוק חולה שאי אפשר למולו לעולם מתי יקראו לו שם? מעדני אשר ,תשע"ח
מילת תינוק שהוא ספק יהודי [איסור חבלה בספק בן נח ,לא בדרך ניציון ,תועלת רפואית] אספקלריא,
תשע"ח (עמ' נז)

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

תינוק ספק ישראל ספק גוי שמלו אותו בשבת ,וכעת נודע שהוא ישראל ,האם צריך הטפת דם
ברית? [ספק מילה אינו דוחה שבת ,ספק עשה דוחה ספק ל"ת הי' מן הדין שספק מילה תדחה שבת ,המל
את הספק בשבת חייב חטאת דהוי עבירה ודאית ,כשנודע שהחיוב הוא ודאי ,צריך לחזור ולהטיף דם ברית,
בספיקא דדינא אי חייב מילה ועבר ומל בשבת הוי רק עבירה מספק ,נתערב הספק ברוב תינוקות שחייבים
במילת ודאי] עשר עטרות ,תשע"ט

שיעורים על

המילה מגלה את הפנימיות שבגוף

שפת אמת ,תרס"ה

קריאת שם וסדר "הרחמן"

עיון הפרשה ,תשע"ח (ליקוט) עמ' לב

הקשר בין מילה לקורבנות

בארה של תורה ,תשע"ו

רמזים למצוות מילה

לצפיה בעשרות

פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

זרע ברך ,תשע"ד

הקשר בין מילה בשמיני ,לרפאנו שהיא ברכה שמינית בתפילת שמונה עשרה

מעדני אשר ,תשע"ד

אשכול יוסף ,תשע"ז
שמונה ימי מילה [ומבטן שמך הם נימולים ,כשם שנכנס לברית] במשנת הפרשה ,תשע"ד

בזכות המילה זוכים לדחות הנגעים
'שניים שעשאוה' בקיום מצוות

למאגר עלוני

שבילי פנחס ,תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,תרומה תשע"ו הגר"א גניחובסקי ,לך לך תשע"ו

הסרת העורלה בפנימיות האדם בשעת בר המצוה [דברי הרמח"ל ואוה"ח] פנינים מרבינו האור החיים,

פרשת השבוע
ומועדים

תשע"ז

קריאת שמע בברית מילה

(גם משנים

שלמים מציון ,תשע"ו

אכילה ומלאכה קודם ברית

מאור השבת ,תשע"ה

האם בברית מילה יש ענין לברך את התינוק שיהיה כאפרים ומנשה?

מעדני אשר ,תשע"ג

קודמות)
באתר "בינינו" :

מילת בנו של משה ע"י ציפורה:

מדוע לא קיים משה מצוות מילה בבנו?

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

חיוב בית דין במילה במקום שיש מניעה זמנית לאב
פיקוח נפש בבני נח

מעדני אשר ,תשע"ו

שלמים מציון ,תשע"ז

להפיץ דף זה

[מילה ביוצא לדרך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

האם יש איסור לאדם למול תינוק או לעשות לו הטפת דם ברית ולצאת אתו לדרך? מדוע לא מל
משה רבינו מיד את בנו והשאירו עם אשתו?

מעדני אשר ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ג

אשה שהתחילה ברית מילה בתינוק ,ואיש סיים את הברית
האם אשה יכולה למנות שליח לקיים מצוות ברית מילה?
מילה ע"י אשה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

ניתן להעביר או

מעדני אשר ,תשע"ז

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מעדני אשר ,תשע"ז

שלמים מציון ,תשע"ז

מעדני אשר ,תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

קריאת שם לבן או לבת:

לצפיה בעשרות
קריאת שמות לבני אדם [משמעות נתינת שם ע"י ההורים ,הצורך בשם ,מועד נתינת השם ,שמות מן
המקורות ושמות אחרים ,תרגום שמות ,שמות שאינם מקובלים] תורה והוראה ,תשע"ו

שיעורים על

קריאת שם בנו על שם אבותיו או על שם הפרשה? [אביו או רבו ,מצוות כיבוד אב ,קריאת שם תמורת

פרשת לך לך

תשלום] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א ,תשע"ח
נתינת שם של רשע [שם רשעים ירקב ,הלכה או קללה] נוה ההיכל ,תשע"ג

שם של רשע וקריאת "רשע" [שכנא ושבנא ,הקורא לחברו "רשע" ,עונש לזה ,עז פנים נקרא רשע ,שם

באתר "בינינו" :

רשעים ירקב] עומקא דפרשה ,תשע"ז

קריאת שם לנולד ['שמא גרים' ,לעולם יבדוק אדם בשמות ,קריאה בשמות של רשעים ,ושימוש בשמות
של נכרים ,ומה הדין כאשר רוצה לקרוא על שם אמו שנקראה בשם לועזי ,טעמים לצוואת רבי יהודה
החסיד שלא יהיו שמות החתן והחותן או הכלה וחמותה שווים ,האם מותר לקרוא לאח ואחות בשם
שורשי אחד [צבי וצביה] ,כיצד נוהגים בקריאת שמות על שם מי שנפטר צעיר ,האם ראוי לתת לילד שני
שמות על שם שני בני אדם ,נתינת שֵ ם לזכר נפטר טובה לנפטר או לילד ,שֵ ם מפרשת השבוע או שֵ ם של
סבא  -מה עדיף ,ופרטים בסגולת השמות על שם מאורעות וחגים ,נתינת ממון עבור קריאת שֵ ם ,שינוי שמו
של חולה מסוכן] עומקא דפרשא ,תשע"ב עולמות ,לח

דברי שיח ,תשע"ד

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

קריאת שם לנולד [חשיבות נתינת השם ,טעה בנתינת השם ,מנהג אשכנז וספרד בשמות החיים ,שם של
רשע ,שם חול בחו"ל ,שם שאינו מקובל ,שם קודש ,שמות חדשים ,זמן קריאת שם לבן לבת ,הכרזה בקול

(גם משנים

רם] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' נא)

קריאת שם אדם לפי התוכן או לפי התיבה ,וגדרי "שינוי השם"

בגזל [זרח וצוהר] עיון הפרשה,

קודמות)

תשע"ב (עמ' מב)

מעלת נתינת שם לנולד ע"י צדיק
קריאת שם וסדר "הרחמן"

מעיינות בני יששכר ,תשע"ז

באתר "בינינו" :

עיון הפרשה ,תשע"ח (ליקוט) עמ' לב

אונאת דברים [מכנה שם לחברו :חומר האיסור ,כשחברו אינו מתבייש בשם ,שם חיבה ,קריאת שם לילד
שעלול להתבייש בו ,כינוי על שם מום באדם ,שיבוש בקריאת שם חברו  ,מכנה שם בדרך בדיחותא] תורה
והוראה ,תשע"ה

תשע"ג

עולמות ,קג

קריאת שם לבת בקריאת התורה הראשונה מעינות מהרצ"א ,תשע"ד

נושא בפרשה :גרות

(ואת הנפש אשר עשו) [יב ,ה]

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

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

יבוצעו בו
שינויים

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 בחתונה יהודית ,ובמהלך שבע הברכות התגייר ,האם ייחשב כפנים חדשות

וישמע

משה תשע"ד

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

שיעורים על
פרשת לך לך

עולמות ,שמה

גיור בזמן הזה [גיור צריך להיות בפני בית דין של שלושה ,ומדוע אין צריך "מומחים" ,ואם כן היאך
מקבלים גרים בזמן הזה שאין דיינים "סמוכים ".יש שתירצו כי הגירות חלה מדין" שליחותייהו עבדינן"
[כפי שדנים בזמן הזה דיני הודאות והלוואות וירושות] ,וצ"ב האם דין זה מדאורייתא או מדרבנן ,ויש
לחקור האם דין "שליחותייהו עבדינן" הוא דין כללי בכל הגיורים ,או דין פרטי בכל מעשה גיור לגופו של
מעשה ,האם ניתן לבטל גירות במקום שלא אומרים "שליחותייהו עבדינן"  -כאשר נמצא פגם בתהליך
הגיור ,מדין "אין שליח לדבר עבירה" ,או מהסברא שאומרים לשליח "לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי",
גיורים בימי המלכים דוד ושלמה ,ביטול גירות לשם אישות או גירות כאשר הגר טבל ולא מל ,ביטול גירות
כשנודע שהמתגיירת התחתנה שבוע לאחר הגיור ,במקום ללא הכשר ותוך חילול שבת ,כשנתברר
שהמתגייר חשוד על מעשי תועבה ,ביטול גיור במקום שתיקנו והנהיגו לא לגייר ["תקנת ארגנטינה"] והיו
שפרצו הגדר וגיירו ,ביאור דברי חז"ל "קשים גרים לישראל כספחת"] עולמות ,שמה

גר שנתגייר כקטן שנולד

לצפיה בעשרות

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

תורה והוראה ,תשע"ו

קונטרס בענין גירות וגר קטן במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א [וגר שנתגייר כקטן שנולד]
כאיל תערוג ,תשע"ו

גיור קטנים  -עבר הווה עתיד [זכין לאדם שלא בפניו ,חלות הגירות מדאורייתא או מדרבנן ,התגייר עם
הוריו או לבד ,תפקדי בי"ד בגירות ,הגדילו יכולין למחות ,האם נעקרת הגירות למפרע ,יין שנגע בו בעבר,
אשה שקידש ,האם הוא כספק גוי ,מה הגיל בו המתגייר רשאי למחות ,האם חייבים ליידע אותו על זכותו
זאת ,ומתי ,אם נהג כיהודי אחר גיל מצוות והודיעו לו לאחר מכן ,גר קטן שגדל ולא מיחה אך מקיים את
המצוות באופן חלקי ,אימוץ קטנים שאינם יהודים ,גיור קטנים במשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות,

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

גיור הנולד מתרומת ביצית מגויה ,מחאה של קטן שיש ספק בגירותו ,מעוברת שנתגיירה] עולמות ,תנח
גר במקרא ביכורים [קנין בארץ ישראל] הגר"א עוזר ,תשע"ד

רות המואביה ודיני גירות [האם רות וערפה נישאו בגויותן או בגירותן ,דיני גירות שנלמדו מדברי נעמי
לרות כששבו משדה מואב ,ייבום בועז לרות מוכיח שנישואיה הקודמים תפסו ,דין גר קטן ,וביאור גדר
גירותו והיאך מקבל מצוות בקטנותו ,והמסתעף מסוגיא זו לגירות של רות וערפה ,דברי הרמב"ם בביאור
גירות של נשי שמשון ושלמה המלך גדר גירות משום 'דבר אחר'] עולמות ,ז

גירות רות וערפה

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סג)

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

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

גר צדק וגר תושב [גר תושב שחזר לסורו ,גר תושב מקבל עליו ז' מצוות כישראל או כבן נח ,גר תושב
האם מצווה ב'לא תסור' ,קבלת ז' מצוות בני נח ע"י בן נח בפני בי"ד של ישראל ,גר תושב שקיבל על עצמו
מצוות יתירות] מנחת אשר ,תשע"ח

לצפיה בעשרות

היאך קבלו גיורו של יתרו הרי ישראל היו בגדולתן [יח ,ט] מעדני אשר ,תשע"ו

מדוע לא מצינו זכר לאותם שגוירו ע"י אברהם ושרה?

[יב ,ה] אשכול יוסף ,תשע"ה אספקלריא,

שיעורים על

תשע"ט (עמ' מז)

המלמד בן חברו תורה – ופרשת לך לך 'את הנפש אשר עשו בחרן'

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מט)

פרשת לך לך

האם מקבלים שכר על 'קירוב רחוקים' שלא צלח? [בדיני אדם ,ובדיני שמים] קובץ גיליונות ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

(עמ' כד)

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 [עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה או ככהן גדול ,שבע מצוות ושאר התרי"ג ,ספרי
נביאים וכתובים ,תורה שבכתב או תורה שבעל פה ,להשיב לגוי על שאלות בעניני דת ,במקום סכנה ,בחשש
איבה ,לימוד א"ב עברי או שפה עברית ,לימוד לנכרי קטן ,לימוד בבית ספר מעורב ,מסירת שיעור ברדיו,
הרצאה במכללה נכרית בנושא תלמודי ,כתיבת חוות דעת תורנית לגוי ,מכירת סת"ם או משניות וגמרות
לגוי ,לימוד תורה ותפילות לגוי בהליך גיור] עולמות ,שדמ שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

לימוד תורה לגוי [נח ,בן נח ,יעקב עם יוסף ,יהושע לשבעים אומות ,תורה שבכתב ,ותורה שבעל פה,
העומד להתגייר ,המברר אם כדאי להתגייר ,גוי קטן ,גר קטן שגויר ויכול למחות] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

נושא בפרשה :ישיבת וקנין ארץ ישראל

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

היחס הנכון לארץ ישראל – הארץ הקדושה דברי אמת ,תשע"ט

מצות ישוב א"י בזמן הזה

תורה והוראה ,תשע"ה פניני מנחת חינוך ,תשע"ו ישיבת מיר ,תשע"ו דברי

ניתן להעביר או

שי"ח ,תשע"ד

מי קיבל ארץ ישראל ראשון?

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' נז)

האם ארץ ישראל שייכת לאברהם אבינו

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סח)

כיבוש ארץ ישראל [קדושת הכיבוש ,כיבוש ארץ ישראל בזמן הזה ,מצוות 'והורשתם' ,קדושת ארץ
ישראל ע"י הכיבוש ,כיבוש מלך המשיח] עומקא דפרשה ,תשע"ו

מצות ישוב ארץ ישראל [האם יש מצוה ליישב את א"י או רק הבטחה ולא חיוב ,בזמן החורבן ,חיובית
או קיומית ,כללית על האומה ,או פרטית על כל יחיד ,כשפרנסתו בחו"ל ,קניית קרקע ללא התיישבות
בה ,אמירה לנכרי בשבת ,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

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

הורשת שבעת האומות בארץ ישראל [האם יהושע או ירבעם כבשם] נועם אליעזר ,תשע"ח
מדוע לא ביקש משה רבינו להיכנס לארץ ישראל לקיים מצוות ישוב הארץ? אשכול יוסף ,תשע"ד

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

לצפיה בעשרות
שיעורים על

גוי בארץ ישראל ,האם חייב בכל תרי"ג המצוות? [האם רשאי לשמור שבת ,דין המקום בארץ ישראל
הוא משפט התורה ,וגוי גם חייב לנהוג כמנהג המקום] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

פרשת לך לך

מה שקנה עבד קנה רבו [קנין ארץ ישראל] הגר"א עוזר ,תשע"ו
מדוע הכניס אברהם אבינו את שרה לסכנה? מעדני אשר ,תשע"ז

קנין חזקה בקרקע

באתר "בינינו" :

הגר"א עוזר ,תשע"א אשר ליהודה ,תשע"ד

מעלה ומצוה לשאת אשה מארץ ישראל [ישוב הארץ ,יחוס ,קדושת הארץ ,חכמת הארץ] קולמוס יוסף,
תשע"ח

מצוות ישוב ארץ ישראל היכן נוהגת? [עבר הירדן המזרחי ,דעת הרמב"ן הר"ש ורש"י ,גבול עולי
מצרים] (בואו ורשו את הארץ) [א ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"א

האם ירשו ישראל גם את ארץ עמון ומואב?

פרשת השבוע

[ברית בין הבתרים ,טהרו בסיחון ,הגיע לידם בהיתר ,משה

ומועדים

עמד בגלעד ולא נכנס לארץ ישראל נועם אליעזר ,תשע"ח

איסור התגרות מלחמתית באומות קיני קניזי וקדמוני

[בזמן משה ,ובימי המשיח] נועם אליעזר,

תשע"ח

ישוב א"י  -והזהירות בקיום המצוות בה

למאגר עלוני

נר יששכר ,תשע"ב תשע"ז משמרת הכשרות ,תשע"ד

האם יש ענין לטייל ד' אמות חדשות בארץ ישראל
טיולים לצפון הארץ  -גבולות ארץ ישראל בצפון

דברי שי"ח ,תשע"ז בארה של תורה ,תשע"ז

עומק הפשט ,תשע"ו

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

יציאה לאילת לטיול ונופש  -יציאה מארץ ישראל [מצות יישוב ארץ ישראל והיציאה ממנה
מדאורייתא או מדרבנן ,איסור יציאה מבבל ,כיבוש אילת ,ב' קדושות בארץ ישראל ,העיר אשקלון ,שתי
ערי רקם ,שתי ערי אשקלון ,העיר עכו ,הפרשת תרו"מ באילת ,שמיטה באילת ,יו"ט שני של גלויות באילת,
ערי הנגב ,יציאה מארץ ישראל ע"ד לחזור ,איסור יציאה מארץ ישראל לאשה] ירחון האוצר (יח) ,תשע"ח
(עמ' קצא)

ניתן להעביר או

יציאה מארץ ישראל לטיול [עלוני "עומק הפשט"] איסור יציאה טיולים בצפון הארץ [הגבול הצפוני של

להפיץ דף זה

יציאה מארץ ישראל לחו"ל [מעלת ישיבת ארץ ישראל ,יציאה לקברי צדיקים בחו"ל ,יציאה לראות

לתועלת הרבים

א"י] טיולי חופים שיט ושחיה [גבולה המערבי של א"י]

פלאי הבריאה] עין יצחק ,תשע"ח

יציאה מארץ ישראל לחו"ל [טעמים לאיסור יציאה מהארץ לחו"ל :הרשב"ם  -מפקיע ממצוות התלויות

ובתנאי שלא

בה .הרמב"ם  -משום קדושתה של א"י .הרמב"ן  -משום מצות יישוב א"י ,כשדעתו לחזור ,לישא אשה
וללמוד תורה ולסחורה ,לשאר מצוות ,לכיבוד אב ואם ,להשתטח על קברי צדיקים ,לראיית פני חברו,

יבוצעו בו

היוצא לדבר מצוה המותרת ,אין זה אלא ע"ד לחזור] ירחון האוצר (יח) ,תשע"ח (עמ' קפא)

חובת ידיעת גבולות ארץ ישראל

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נז ,קמא)

שינויים

נושא בפרשה :סיכון עצמו להצלת זולתו ולקיום מצוות
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) [יד ,יד] עומקא דפרשא ,תשע"ג

סיכון עצמו להצלת הזולת ,חובה או רשות

שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

מי יפסיק להצלה ,העוסק בתורה או בתפילה? (וירק את חניכיו) [יד ,יד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
(וירק את חניכיו) [יד ,יד] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

נוה

ההיכל ,תשע"ד

סיכון עצמי לקיום מצוות

נוה ההיכל ,תשע"ב

סיכון עצמו להצלת הזולת ["ל ֹא ַת ֲעמֹד עַ ל דַ ם ֵרעֶ ָך"; "וַהֲ שֵ בֹתֹו לֹו" ,הרואה חברו טובע בנהר או חיה
גוררתו או לסטים באים עליו חייב להצילו ,ומאידך "וְ חֵ י ָא ִחיָך עִ מָ ְך" "חייך קודמים לחיי חברך" ,האם
יש חיוב להיכנס לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית ,האם רשאי להסתכן [הנהגת הגר"ח מבריסק
והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החולירע] ,מהו אחוז הסיכון שצריך להסתכן ,הגדרת "סכנה" הדוחה שבת
לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות ,הסתכנות להצלת רבים או כלל ישראל ,פנחס בהריגת זמרי ,השתתפות
בניסויים רפואיים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית ,מידת הסיכון המותרת לחבלן בפירוק מטעני
חבלה להציל נפשות ,תרומת איברים :האם מותר לאדם להסתכן בכריתת איבר מגופו [בספק סכנה] ,כדי
להציל את חברו [מסכנה ודאית] ,והאם יש חיוב לעשות כן ,האם דינו של רופא שונה מכל אדם אחר,
ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה המטופל ,תרופה המצויה
בידו של חולה שיש רק ספק סכנה לחייו ,האם חייב לוותר עליה עבור חולה שנשקפת לחייו סכנה ודאית,
רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שנים הנמצאים בסכנה שווה ,בשדה הקרב האם חייב חובש להסתכן להציל
חייל ,יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים ,הסתכנות כדי להביא חללי ישראל הי"ד

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

לקבורה] עולמות ,שיג
להציל ספק שניים או אחד בוודאי (הצלת שמעון בסיכון בנימין) הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד תשע"ז

המכניס עצמו לפיקוח נפש [איסור הפלגה בספינה בסמוך לשבת לשיטת בעל המאור מחשש סכנת מחלת
ים ,מדרבנן או מדאורייתא ,מילת גר או תינוק שנרפא מחוליו ביום חמישי ,האם ניתן לקבוע תור לניתוח
אלקטיבי ליום חמישי ,האם אשה המצפה לילד צריכה לשהות סמוך לשבת בקרבת בית החולים ,זירוז
לידה באופן שהלידה תחול בשבת ,רופא תורן בשבת בבי"ח האם חייב ללון בקרבת מקום ,האם לחולת
סוכרת מותר להיכנס להריון ,האם מותר להעלות על טיסה בערב שבת ,למטוס הנוסע בשבת טיסה רצופה
עד מוצאי שבת] (הצלת לוט) [יד ,יד] עולמות ,רעו
האם היה בלוט קיום מצוות "פדיון שבויים" [פדיון שבוים בבן נח] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מקום 'סכנה' [מגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר ,אין סומכין על הנס ,לעולם אל יעמוד

ובתנאי שלא

אדם במקום סכנה" ,מקום סכנה"  -אוביקטיבית או סוביקטיבית ,ע"פ נתונים סטטיסטיים או דעת בני
אדם ,אימתי נוטלים סיכון  -ומתי "אין סומכין על הנס" ,מעשה רבי חנינא בן דוסא ונחום איש גמזו ,האם
מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים ,סכנה לצורך מניעת נזק מרבים ,במקום סכנה רחוקה
מאד ,האם מותר לצדיק לסמוך על הנס ,לסמוך על הנס בשב ואל תעשה ,בזכות תפילה ,גדרי ההיתר

יבוצעו בו
שינויים

לעשות מעשים שיש בהם סכנה כי "דשו בהם רבים" [אנשים רבים נוהגים לעשותם] ועל כך נאמר" :שֹומֵ ר
פְ ָתאיִם ה'" ,הסתכנות לצורך פרנסה ודברים שהם "מנהגו של עולם"] [יד ,יד] עולמות ,שס

עולמות ,שה

האם בנימין היה חייב להסתכן לרדת למצרים? נועם אליעזר ,תשע"ח הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

שיעורים על

שאר עניני הפרשה:

פרשת לך לך

קהילה נפרדה ,חסידות התפלגה .איך מחלקים את רכוש הקהילה?
מתי היה מעמד ברית בין הבתרים
איסור הסתכלות בבית חברו

לצפיה בעשרות

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' מד)

באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' לד)

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' מב)

מצא דבר הפטור מהשבה ,והחזירו לבעלים ,האם חייב המוצא להפריש מעשר כספים
אספקלריא ,תשע"ז (עמ' נד)

העמידה בניסיון שלא בעת הניסיון
מדוע איננו מודים על השמיעה?

למאגר עלוני

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כב)

פרשת השבוע

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כז)

אמירת 'אחותי היא'  -האם היה בזה מעשה גירושין? אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עא)

מקום העיר "אור כשדים"

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' לו)

שכר אברהם על כל פסיעה ופסיעה

מלאכת מחשבת ,תשע"ט

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' לט)

האם ניתן להוכיח מהפרשה ש'נשים הם עם בפני עצמן' ובגדר דין זה?

אספקלריא ,תשע"ט (עמ'

נא)

מתי היתה מלחמת המלכים וברית בין הבתרים?

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נה)

הציץ עליו בעל הבירה [התגלות מיוחדת מאת הקב"ה ,המגיעה לאדם כפי המידה שהאדם טורח להגיע
אל האמת] כאיל תערוג ,תשע"ח

לך לך  -מהות הניסיון

שפת אמת ,תרל"ב

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

שפת אמת ,תרל"ד

עבודת אברהם אבינו  -העבודה בבחינת האהבה
לך לך  -אל עצמך

ומועדים

נר יששכר ,תשע"ז ח"א תשע"ז ח"ב

(לך לך מארצך) [יב ,א] מדי שבת ,תשע"ו

לך לך  -בירור השגחת הבורא יתברך בעולם

ניתן להעביר או

[והמענה בכך לתמיהת אברהם מול הבירה הדולקת] נר

יששכר ,תשע"ח

אברהם באור כשדים [מדוע העלימה התורה את ניסיון 'אור כשדים' ,מדוע נצטווה אברהם לעזוב את
מקומו כדי לקבל את השפע הגדול ,מדוע לא מפרטת התורה את סיבת בחירתו של ה' באברהם ,מדוע
בנחמיה לא כתוב 'ומצאת את לבבו נאמן לפניך ד' לפני 'והוצאתו מאור כשדים' ,האם קדמה בחירתו של
אברהם לניסיונותיו ,מה היה הצורך בניסיון] (לך לך) [יב ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א
החיוב להתבונן בעולם ולראות את בעל הבירה (ויאמר ה' אל אברם לך לך) [יב ,א] אבי עזרי ,תשע"ז

כוונה בתפילה [המתפלל צריך שיכוון את לבו בכל ברכות בתפילת שמונה עשרה ,ואם אינו יכול לכוון
בכולן ,יכוון את לבו באחת  -באבות ,מהי הכוונה הנדרשת בתפילה ,ומה הדין בדיעבד ,אם התפלל בלא

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

כוונה ,חידושו של הגר"ח מבריסק שיש שני דיני כוונה בתפילה :א] שעומד בתפילה לפני הקב"ה ,ב] כוונת
פירוש המילים ,העומד בתפילה ונסתפק באיזה דין ,האם רשאי ללכת לעיין בספר או לשאול כיצד לנהוג,
הפסק בתפילת שמונה עשרה לאמירת דברים שבקדושה ,כוונה בתפילה האם היא מההלכה ש"מצוות
צריכות כוונה" מי שכוון לפני קיום התפילה ולאחר מכן נתבטלה כוונתו ,לא כוון בברכת "אבות" האם
רשאי להמשיך ולהתפלל ,היה טרוד בתפילתו באופן שלא יודע בכלל מה אמר האם צריך לחזור ולהתפלל,
משער שלא יוכל לכוון כראוי בברכה הראשונה האם יתפלל ,דברי הרמב"ן שהתפילה היא "הוראה שלמה
על מציאות הבורא והשגחתו"] [יב ,ב] עולמות ,קכח
מעלת אברהם [חסד רוחני מול חסד גשמי] (ואעשך לגוי גדול...והיה ברכה) [יב ,ב] פניני דעת ,תשע"ז
מדוע לא הראה הקב"ה לאברהם את הארץ מיד? (אל הארץ אשר אראך) [יב ,ב] שפת אמת ,תרל"ד

הזכרת שם ומלכות בברכה
בך חותמין  -מגן אברהם
תש"ע (עמ' נד)

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

)ואעשך לגוי גדול...והיה ברכה) [יב ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו

[ראה שטעה לפני שהתחיל ברכה הבאה] (והיה ברכה) [יב ,ב] עיון הפרשה,

שלמים מציון ,תשע"ט

"כוס של ברכה" אורח או בעל הבית מברך (והיה ברכה) [יב ,ב] מחמדי התורה ,תשע"ח
הקשר בין אהל אברהם ושרה לכיבוש יהושע (ההרה ...ויט אהלה) [יב ,ח] נפלאות שמשון ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע

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

ומועדים

תשע"ט (י"ג תירוצים)

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יב) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יב)

שוחטין לחולה בשבת [שחיטה בשבת לחולה כשניתן להאכילו נבילה ,למעט באיסורין ,חשש אברהם
שאיסור רציחה הוא חד פעמי מול איסור אשת איש הקבוע] (אמרי נא אחותי את) [יב ,יג] אוצרות אורייתא,
תשע"ח

שינוי זהות במקום סכנה [האיסור להתחזות לגוי ,מפני פיקוח נפש ,אמירת דברים דו משמעיים ,שינויי

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מלבוש של המקורב למלכות ,שינויי מלבוש בשעת שמד ,שאלות מעשיות מתקופת השואה ,שימוש
בדרכונים מזויפים ,גילוח זקן ,לבישת בגדי כמורה] (אמרי נא אחותי את) [יב ,יג] עולמות ,קלט

קדושת מקום הקבוע לתפילה [קביעות מקום לתפילה ,בתוך אותו בית כנסת ,המתפלל בביתו ,מנין
קבוע] (אל המקום אשר עשה שם בראשונה) [יג ,ד] עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' נד)

השבת אבידה ומצוות תוכחה ,מי קודם?

[בין אדם לחבירו ובין אדם למקום] (ויהי ריב) [יג ,ז] הגר"א

גניחובסקי ,תשע"ז
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
ריב ומריבה [ריב זכר שאינו מוליד המשך] (ויהי ריב) [יג ,ז] מדי שבת ,תשע"ז פניני האלשיך ,תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

חשיפת 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

יבוצעו בו
שינויים

מלחמת המלכים [מדוע שבו את לוט אם מטרתם הייתה אברהם ,מדוע לקחו את רכוש סדום ,מדוע
האריכה התורה בתיאור מלחמה זו ,מדוע הוציא מלכי צדק דווקא לחם ויין] (ויהי בימי אמרפל[ )..יד ,א]

לצפיה בעשרות

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה

מדוע שבו המלכים את לוט ואת מאכלו? [לרמז לתושבי סדום שהם נכשלים בחוסר הכנסת אורחים]
(ואת כל אוכלם וילכו) [יד ,יא] פתקא טבא ,תשע"ח
מעשר כספים (ויתן לו מעשר מכל) [יד ,כ] נוה ההיכל ,תשע"ד פרי ביכורים ,תשע"ח

אמירה לצדקה ולהקדש [אמירה לגבוה כמסירה להדיוט בחוב ,אמירה לעניים ,בדיבור חל קניין ממון
או שם צדקה על החפץ ,הקנאת שעבודים בשטר] (ויתן לו מעשר מכל) [יד ,כ] הפרשה ,תשע"ז (עמ' רד)

שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

הדיון בין אברהם ומלך סדום [יאוש בעבדים שהוקשו לקרקע ,נשתקע שם בעליהם ,קיום מצוה בממון
שלא נקנה לידו כדין ,מצוה הבאה בעבירה] (ויתן לו מעשר מכל) [יד ,כ] משך חכמה-בינת החכמה ,תשע"ז

מחוט ועד שרוך נעל

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' יז ,לב)

הערך העצום של כל מילה

[ובפרט מילה בתורה] (מחוט ועד שרוך נעל) [יד ,כג] כאיל תערוג ,תשע"ז

שיקוליו של אברהם [מדוע אברהם רצה ששרה תגיד שהוא אחיה ,מדוע מסדום לא רצה אברהם לקחת

למאגר עלוני

מתנות וממצרים כן ,מדוע השאיר אברהם חובות בדרכו למצרים ,מדוע מניחים תפילין ומתעטפין בטלית

פרשת השבוע

שונא מתנות יחיה [סייג משום איסורי גזל חמדה וחנופה ,או משום מידת הביטחון" ,הרוצה ליהנות

ומועדים

רק בשחרית] (אם מחוט ועד שרוך נעל) [יד ,כג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

יהנה כאלישע ,ושאינו רוצה ליהנות אל יהנה כשמואל" ,קבלת מתנות כאשר אינו יודע מי הנותן ,קבלת
תשורות ממפעלים וחברות ,קבלת כספי סיוע מהממשלה ,רוצה למכור ספר תורה כדי לשאת אישה ,ויש
מי שמוכן לתת לו במתנה כל צרכיו ,האם ראוי להחמיר שלא לקבל מתנות ,קבלת מתנה מאדם המתכבד
בכך שהמקבל נאות לקחת את המתנה מידו ,מקור המנהג לתת מתנות לחתן ,דין קבלת מתנות מהורים,
איסור "לפני עוור לא תיתן מכשול" בנתינת מתנות [כשהנותן לא מחמיר בזה ,או כשהמקבל לא מחמיר],
האם דין "שונא מתנות יחיה" שייך בקבלת מתנות מעכו"ם" ,שונא מתנות" במתנת שכיב מרע ובכיבוש
מלחמה ,מלגות ותמיכות לרבנים ואברכי כולל ,ביאור הנהגת אברהם אבינו שקיבל מתנות מפרעה
ואבימלך ,ומאידך נמנע מלקבל ממלך סדום "מחוט ועד שרוך נעל" [מדוע לא רצה אברהם אבינו לקבל

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

במתנה את מערת המכפלה מידי עפרון החתי] (מחוט ועד שרוך נעל) [יד ,כג] עולמות ,קעז מלאכת מחשבת,
תשע"ז בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ח

איסור מתנת חינם לגוי [ויתור על השכר] [איסור מתנת חינם לגוי ,האם רק לעובד ע"ז ,היתר לתת מתנה
לשכנו או מכירו ,גדרי ההיתר ,מפרנסים עניי גויים מפני דרכי שלום ,דיני נתינת טיפ ,נתינת חפץ הפקר
במתנה ,קבלת מתנה מגוי ,לשבח מעשה אומנות או חכמת רפואה של גוי ,לשבח מדינה ומנהגיה ,התנהלות
עם עובד זר בבית ,היאך נהג אברהם בהחזירו למלך סדום את שלל המלחמה] (מחוט ועד שרוך נעל) [יד,
כג] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה עולמות ,רכח

מחמדי התורה ,תשע"ח

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

התגלות ה' לאברהם [מדוע היה צריך הקב"ה להבטיח  4פעמים לאברהם ילדים ,מדוע נגלה ה' לאברהם
דווקא במחזה ,ממה פחד אברהם עד שנאמר לו 'אנכי מגן לך'] (אל תירא אברם) [טו ,א] שיעורי הרב

יבוצעו בו

רוזנבלום ,תשע"ו
תקוות אברהם לצאצאים הגונים והבטחת ה' (ואנוכי הולך ערירי) [טו ,ב] פנינים האוה"ח ,תשע"ז

שינויים

כיצד חשש אברהם שאליעזר עבדו יירש אותו? [ולא קרובי אברהם ,ירושה רוחנית ,פריה ורביה ע"י
תלמוד תורה] (והנה בן ביתי יורש אותי) [טו ,ג] קולמוס יוסף ,תשע"ח

אין 'מזל' לישראל

[לשם מה הוציא הקב"ה את אברהם 'החוצה'] (ויוצא אותו החוצה ..וספור הכוכבים)

[טו ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשס"ט

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
מדוע נחשב לאברהם 'והאמין בה' למעלה גדולה? (ויחשבה לו צדקה) [טו ,ו] שלמים מציון ,תשע"ז
כיצד היה מותר לאברהם להפיל עצמו לכבשן האש? [בן נח אינו מצווה על קידוש ה'] (אשר הוצאתיך

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך

באתר "בינינו" :

מאור כשדים) [טו ,ז] מעדני אשר ,תשע"ח

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

אליעזר עבד אברהם [האם אליעזר הוא עוג מלך הבשן ,טעותה של הגר וכיצד תוקנה ,עקבותיהם שני
עבדי בית אברהם אליעזר והגר אחייניתו] (שפחה מצרית ושמה הגר) [טז ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע

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
יו"ד שנטל הקב"ה מאמנו שרה להיכן הלך? [הכרעת דין תורה בחו"מ משם] (לא תקרא את שמה
שרי כי שרה שמה) [יז ,טו] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יז) נשיח בחוקיך ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

מעניני דיומא :משיב הרוח ומוריד הגשם

קודמות)
באתר "בינינו" :

עניני גשמים [גבורות גשמים ,חסדי ה' ,הודאה על הגשמים ,ניקוד מוריד הגשם ,ברקים לפשט עקמומיות

שבלב] הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

כאיל תערוג ,תשע"ו

שו"ת בעניני גשמים מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

דברי שי"ח ,תשע"ד

ניתן להעביר או

לוח פסקי הלכות בענין הזכרת גשמים דברי שי"ח ,תשע"ח

הלכות גשמים [טעות פעם שניה ,ברכת ברקים ורעמים ,ברכת הקשת] משיעורי הגאון רבי בן ציון
פלמן זצ"ל

כאיל תערוג ,תשע"ה

שלמים מציון ,תשע"ח

מדוע כשיורדים גשמים אין מברכים "הטוב והמטיב" מעדני אשר ,תשע"ג

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

שכח ותן טל ומטר במנחה ערב שבת האם יתפלל שתים לתשלומין? [שכח בר"ח יעלה ויבוא וחזר
ושכח טל ומטר] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כד) נוה ההיכל ,תשע"ג

תשע"ז

שיעורי ליל שבת ,תשע"ח

התפלל כראוי וטעה וחשב ששכח טל ומטר בחורף ,והתפלל שנית וטעה בודאי בה ,האם יתפלל
בשלישית? [ברכה אחרונה עיקר] שיעורי ליל ,שבת ,תשע"ח

מסופק אם אמר ותן טל ומטר בחורף ,וכן מסופק האם תיקן והזכיר טל ומטר בשומע תפילה
שיעורי ליל ,שבת ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

במנחה בערב שבת נחלקו שכנו הקטן ושכנו הגדול אם שכח ותן טל ומטר

שיעורי הרב יו"ט זנגר,

תשע"ח

מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח כדי שלא ירטבו עולי רגלים?

לצפיה בעשרות

מעדני אשר ,תשע"ג אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ס) י"ז תירוצים

שכח 'ותן טל ומטר' במנחה של ערב ש"ק [האם יתפלל ערבית בליל שבת שתים לתשלומין ,ועוד
מדיני 'טל ומטר'] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כד)

אמירת 'ותן טל ומטר' בימות הגשמים

פרשת לך לך

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לו)

ספק הזכרת "משיב הרוח" או "ותן טל ומטר"

שיעורים על

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' כ)

מוריד הגשם  -דיני הזכרת ושאלת גשמים בתפילה [ספק אם הזכיר גשם ,קודם שלושים יום ואחר

באתר "בינינו" :

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

למאגר עלוני

שאלות מצויות בעניני אזכרת הגשם מים חיים ,תשע"ט

האם לכתחילה ראוי לומר תשעים פעם "ותן ברכה" כעצת המהר"ם מרוטנבורג?

האוצר ,ניסן

פרשת השבוע

תשע"ז [ב ,עמ' מ']

עצת המהר"ם מרוטנבורג לומר תשעים פעם "משיב הרוח" [מחלוקתו עם רבינו פרץ ,יצירת הרגל

ומועדים

או גילוי הטבע ,מתי מתייחסים לתופעה כמקרית ומתי לא ,המרגיש תוך שלושים יום שכבר הורגל ,אחר
שלושים הופך לספק או לוודאי] האוצר ,חשון תשע"ח [ט ,עמ' ט]

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

עשר עטרות ,תשע"ט

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 ונהרות מימי הבריאה ,פעם בשלושים יום ,ברכה על
הים התיכון ,אוקיינוס ,ים המלח ,כינרת] עולמות ,רכט

המטריה בהלכה

במשנת הפרשה ,תשע"ה

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

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

נושא אקטואלי :מפעלים הפועלים בשבת

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת לך לך

בהמשך לנכתב בשבוע שעבר אודות שימוש ברכבת שנסללה בשבת ,להלן נושא דומה –
'בקבוקי פניציה שנוצרו בשבת' [מעשה שבת ,לפני עיוור ,מסייע לעוברי עברה] עומק הפשט ,תשע"ט

~

~

~

~

~

~

באתר "בינינו" :

~
למאגר עלוני

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]

פרשת השבוע

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

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

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

