
 

 

 

     

  עקבפרשת למקומות  ימרא               
   (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)                                    

 

 לבית ולמשפחה:

 

  תשע"ג  - שבת לחןולש נר            תשע"ו -]מבית "דרשו"[ לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ב - הפרשה מאורות                       תשע"ב   תשע"ד   תשע"ה  -איש לרעהו 

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

                  תשע"ד -פנינים               תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   תשע"ו – ישרים דברי

                             תשע"ו -שבת טיש                תשע"ב   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו  - צדיקים סיפורי

 

 לבין הזמנים 

 

 תשע"ו  מגדולי הדורלבין הזמנים אוסף עלונים 

 טהרת כהנים, תשע"ומפת העיר טבריה וחיפה עם האזורים האסורים לכהנים 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"והלכות מצויות לבין הזמנים  

דברי      דברי שי"ח, תשע"ד    כאיל תערוג, תשע"ד    עתתא עמיקתא, תשע"בשמזהירות בטיולים  

   פניני דעת , תשע"ג     "ח תשע"השי

טיולים בצפון הארץ ]הגבול    איסור יציאה. ["עומק הפשט" עלונייציאה מארץ ישראל לטיול ]

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

 כאיל תערוג, תשע"הנים מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א  הערות לימי בין הזמ

 דברי שיח, תשע"והנהגות גדולי ישראל לבין הזמנים 

נר לשולחן     נר לשולחן שבת, תשע"ד    מעיינות מהרצ"א, תשע"ההלכות והנהגות להולכי דרכים  

 שבת, תשע"ג

 מהדורת תשע"ה עמ'( 197על רוממות מעלת שמירת הראיה ושמירתה ) –מחזה עינים 

 

  

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פרשת עקב

 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

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_46_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_46_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_._76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_._76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_72_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_72_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_74_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_74_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_.0_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_.0_76.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47392
http://beinenu.com/alonim


 

 

 [יא, יח] (כם והיו לטוטפות בין עיניכםלאות על ידאותם )וקשרתם   נושא בפרשה:  תפילין

 במשנת הפרשה, תשע"ד  מעלת התפילין במשנת גדולי החסידות

]אבל ביום א' האם יניח תפילין של יד שלא נקראו פאר? נהפכו רצועותיו האם שאלות בהלכות תפילין 

  מעדני אשר, תשע"ו  צריך כפרה? הנחת תפילין לחולה ע"י עובד זר או אשה?[

   מחמדי התורה, תשע"ג  הנחת תפילין בשעת ברית המילה

 עומקא דפרשה, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ה  ]מרובע, ד, ד כפולה[ צורת קשר תפילין של ראש

]מחלוקת רש"י ור"ת ועוד שיטות בסדר הנחת הפרשיות בתפילין של ראש, מאימתי   תפילין של רבינו תם

ג להניח כרש"י וכר"ת נוצרה המחלוקת, מה הניח רש"י לר"ת בהגיעו למצוות, עדויות קדומות, מקור המנה

ולא שאר השיטות, מי ראוי להניח גם ר"ת, סדר הנחתם, ברכה על של ר"ת, הנחתם בכיסים נפרדים, דינים 

 עולמות, מ  שונים[

 מחמדי התורה, תשע"ה קריאת שמע עם תפילין של רש"י ור"ת 

 תורה והוראה, תשע"ה   חשש יוהרה בהנחת תפילין של רבינו תם, ובהלכות נוספות

]פעם אחת ביום או פעם אחת ביממה, הניח בלילה פוטר את היום שלאחריו,  יליןגדר מצוות הנחת תפ

שיטת רבינו אליהו שיש מצוה לקשור מחדש תפילין בכל יום, מצוה חיובית או מצוה קיומית, יניח עכשיו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   לזמן קצר או אח"כ לזמן רב, זריזין או ריבוי[

]שתי הברכות, מחלוקת הראשונים והפוסקים, נוסח הברכות 'להניח' ו'על  הברכות על הנחת תפילין

מצוות', ברכה אחת לשתי התפילין או שתיים, הבדל בין ברכות הנהנין וברכות המצוות בסח ביניהן, המנהג 

 שע"הא עוזר, תהגר"  לומר בשכמל"ו מיד[

 , תשע"דאשרמעדני    מדוע הניח רבי יוחנן תפילין רק בפסח

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה  ין, וטעמו מנהג הבני יששכר בגיל התחלת הנחת תפיל

בירך על תפילין של יד, וראה שהם פסולים, האם ימשיך לשל ראש כשר, או יניח קודם של יד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ? כשר

   ]ואם הוא עשירי למנין[תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

]של רש"י או ר"ת, מאימתי נצטוו במצרים במתן תורה או כניסתם תפילין שהניחו בני ישראל במדבר 

 נוה ההיכל, תשע"ג  לארץ, תפילין של בני אפרים[ 

 (4)עמ'  ד"הגר"א גניחובסקי, תשע   [אין מעבירין על המצוות] של ראש פגע תחילה בתפילין

 מחמדי התורה, תשע"גחליצת תפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף  

 נוה ההיכל, תשע"גזמן החיוב לבדיקת תפילין ]התדירות[ 

 ד"עמאור השבת, תש  דיני ריבוע בתפילין  

 ד"עומקא דפרשא, תשע  הלכות בתי תפילין  

 ה"עתשעומקא דפרשא,   וכתב וועליש בתפילין כתב האר"י וכתב ב"י 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פרשת עקב

 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

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_74_0.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/40.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/40.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_15_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_15_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_15_75.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47392
http://beinenu.com/alonim


 

 ה"נוה ההיכל, תשע תפילין שנפלו  

 ג"נוה ההיכל, תשעזמן החיוב לבדיקת תפילין   

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב? אשהאם ריבוי שער חוצץ בתפילין של ר

]איסור מחיקת ה'   ולה במחלה מדבקת, ששורפים כל חפציו?חהאם לאפשר הנחת תפילין ל

 במשנת רש"י, תשע"ב בגרמא[ 

 ו"עתש    ה"עתשכאיל תערוג,    )במשנת הגראי"ל שטיינמן שליט"א(  עניני מצוות תפילין

 ד"מעדני אשר, תשע  לאכול ולשתות כשתפילין עליו  

 ד"מעדני אשר, תשע  מניחים תפילין?  האם  -כהנים בעבודתם 

 ד"אשכול יוסף, תשע  מדוע מניחים תפילין ביד שמאל  

    ע"ותששלמים מציון,    [מקיים מצוה בהם שמקיים מצווה וכשאינו בזמן]איסור היסח הדעת בתפילין 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג    מחמדי התורה, תשע"ו    מאור השבת, תשע"ד

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    הנחת תפילין בשבת למהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

 מעדני אשר, תשע"ו   אשה שלבשה תפילין, האם נחשב מלבוש לענין יציאה בשבת לרה"ר

 מחמדי התורה, תשע"הילין של יד או של ראש   ול להניח רק תפאנוס ויכ

 מעדני אשר, תשע"ג   האם מי שנשרו מקצת שערות ראשו בזמן הזה, כיצד יניח תפילין של ראש?

מסדרין לבעל חוב ]הסדרי תשלומים[ האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד מצוה?  

 מחמדי התורה, תשע"גחליצת תפילין בר"ח קודם מוסף   

 

 [יא, כ] )וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך(     נושא בפרשה :  מזוזה

 נשיח בחוקיך, תשע"והערות במצוות מזוזה מהגר"נ קרליץ שליט"א 

וריד ולקבוע שוב ע"י ישראל, ספק לגבי הברכה, מעשה קביעה להבית שעבר שיפוץ, ] קביעת מזוזה ע"י גוי

  שלמים מציון, תשע"ו מחודש, קבע מזוזה ושכח לברך[

]חיוב או פטור, בקומת הכניסה ובשאר הקומות, בבנין הבנוי בשיפוע ההר, מזוזה במעלית בבית משותף 

 וישמע משה, תשע"ה קניית מזוזות ע"י הועד מכספי הועד, בהסכמת הרוב ובלעדיה[

אף לאחר שתגלו היו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו  :ברש"יחיוב תפילין ומזוזות בחו"ל ]

 במשנת רש"י, תשע"ב [מזוזות, כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר הציבו לכם ציונים

 שבילי פנחס, תשע"ו  ]איש ואשה שזכו[בזכות המזוזה שורה שכינה בפתח הבית 

  שלמים מציון, תשע"ובדיקת מזוזה בשעת חולי או צרה  

 מעדני אשר, תשע"ד ]להחזירה למקומה, לצאת ולהיכנס בהעדרה[ מזוזה שנפלה בשבת

]חיוב השוכר מדאורייתא או מדרבנן, חיוב אגברא או אחפצא, העוזב ביתו לתקופה וחוזר האם חייב לברך שוב, אדם  מזוזה חובת הדר

 הגר"א עוזר, תשע"א  אשר ליהודה, תשע"ד  שיש לו בתים רבים, בית בשותפות ישראל וגוי[
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]כתיבת מזוזה ע"י אשה, קביעת מזוזה ע"י אשה, עטיפת המזוזה בקלף האם הוי חציצה, נגיעת ביד במזוזה האם  הערות במצוות מזוזה

   מעדני אשר, תשע"ד  [ כשאינה קבועה בדלת, האם היא שמירה גם מותרת, האם מזוזה היא לשמירה וא"כ מדוע מברכים על קביעתה

 תשע"ו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ומזוזה על דלת הפטורה ממזוזה, מפני מריאת העין  

 שבילי פנחס, תשע"ה  ימים סגולת המזוזה לשמירה ואריכות

 דבר הלכה, תשע"דברכה על מזוזה שהוסרה לשם בדיקה 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד?  המזוזות עמוהעוזב ביתו, האם יש לו היתר ליטול 

 תשע"ושיעורי ליל שבת, ?  מזוזה שאין בה קיום מצוה האם יש בה את סגולת השמירה

חמש מספק, או כשרות לקנות עשר מזוזות באפשרותו חדרים החייבים במזוזה, ו היש לו עשר

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו , כיצד ינהג?ותכשר ודאי מזוזות

 שיעורי ליל שבת, תשע"ו ?האם בתי נופש חייבים במזוזה

 עמיקתא, תשע"דשמעתתא  ? השוכר בית, האם חייב לקבוע מזוזה מיד

 דפי עיון, תשע"ג ל "מזוזות שנקנו בארץ לצורך חוהפרש מחיר ב

 תשע"דזרע ברך,    עיבוד לשמה במזוזה

   זרע ברך, תשע"ד    מזוזה בבית המקדש ובבית הכנסת

 "הנוה ההיכל, תשעצורת הצדי בספר תורה תפילין ומזוזות   

 זרע ברך, תשע"ה   מזוזה בחדר שלפני בית הכסא

 שבילי פנחס, תשע"ה   מיצר הרע דריסת רגל בפתח הבית תנעוקביעת מזוזה בפתח הבית מ

 אשר ליהודה, תשע"דחיוב שוכר במזוזה  

 עולמות, פטפחות מד' על ד' אמות  חדר שגודלו חיוב מזוזה ב

 ע"והגר"א גניחובסקי,  כשיכול לקיים שניהם[כשיכול לקיים רק אחד, ו]תפילין או מזוזה מה קודם 

 ו"שמעתתא עמיקתא, תשע קביעת מזוזה בחנויות ומשרדים  

 

 ]ח, י[ )ואכלת ושבעת וברכת(      ברכות הנהנין וברכת המזון

 מדי שבת, תשע"וברכת המזון בכוונה   

איסור ולחומרא, ברכת  ק]ספק בחיוב ברכת הנהנין, ספק מצווה דרבנן לקולא או ספ ברכות הנהנין 

הנהנין דבר שיש לו מתירין, מי שנהנה מעוה"ז ולא בירך האם גזל מהקב"ה את המזון או את הברכה, 

הצמא במיטתו בלילה, הכניס לפיו דבר ונזכר שלא בירך ואם יוציאו ימאס, האוכל פרי פחות מכזית[  

 ולמות, רכוע   שלמים מציון, תשע"ה  הגר"א עוזר, תשע"ה

גרעיני חיטה  עם]שניצל, קציצות דגים ובשר, גפילטע פיש, חטיפי שוקולד, חמין מאכלים עם מיני דגן 

רק לדבקו, להרבות  מעורב באוכלופל מצופה שוקולד, בוטנים מצופים, דגן וכדורי פלאפל,  ,או גריסים

 עולמות, יח [  נפח, או כתבלין, האם צריך שיורגש הדגן, האם תלוי בדעת האופה
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_46_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/226.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/18.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/18.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47392
http://beinenu.com/alonim


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

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד  תשע"ב  תשע"ב   תורה והוראה, תשע"ב   הגר"א עוזר, תשע"ג  דאורייתא[

'בעל הבית', ואיזו מצטרף לזימון, ומי ראוי שיזמן. את מי ראוי לכבד בזימון? מי נחשב ]מי   הלכות זימון
זכויות יש לו לבחור את המזמן? מהו מעמדם של נשים וקטנים בנוגע להצטרפות לזימון, ולעניין עריכת 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]פת שהיא ספק כלאי הכרם[חיוב ברכת המזון באכילת ספק איסור 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג ספק אם חייב בברכת המזון, האם מוציא את הודאי 

]קטן שאכל כדי שביעה והגדיל תוך זמן עיכול, אכל חיוב ברכת המזון על האכילה או על השביעה 

   הגר"א עוזר, תש"ע   "א גניחובסקי, תשע"גהגר בערב ראש חודש ולפני ברכת המזון נהיה ראש חודש[ 

 נוה ההיכל, תשע"ב

  עומק הפשט, תשע"ו  נוה ההיכל, תשע"דהברכה הראויה לפת המכונה 'לחמניית מזונות' 

 רוממות, תשע"וברכת המזון, ברכת הנהנין או ברכת המצוות 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב '?עידן דריתחא'הנמנע מלהתחייב בברכת המזון, האם נענש ב

 מגישי מנחה, תשע"הספיקות בשיעור כזית   

ע"י דבש, עירוי מכלי ראשון על לחם, לחם או ]פירורי לחם, לחם מבושל, מדובק  לחם שאיבד צורתו 

 קרוטונים במרק, חתיכות מצה מטוגנות במעט שמן, פירור לחתיכות קטנות, לחם טבול בביצה ומטוגן,

 עולמות, שפט   , קוגל מלחם או חלה[המקמח מצכופתאות  ות אוכדורי שוקולד מפירורי לחם, עוג

 שלמים מציון, תשע"ה  מעלות ברכת המזון 

    עומק הפשט, תשע"ו  ]פת הבאה בכיסנים[מה מברכים על פיצה? 

 עומק הפשט, תשע"ו   ]לאקשן קוגל[מה מברכים על פשטידת אטריות 

 זרע ברך, תשע"ה   ברכת המזון בכדי שביעה

  שבילי פנחס, תשע"ב  ]קבלת ספר החינוך[הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימיו 

, האם הטפל אינו צריך ברכה, או את הטפילה ופוטר קרהעי על מברך]עיקר וטפל בברכות הנהנין  

נפטר בברכה, האם מברך ברכה אחרונה על הטפל כשא"א לברך על העיקר, אכל עיקר פחות משיעור וטפל 

 כשיעור, טפל הנאכל לפני העיקר, בירך על העיקר ואח"כ הובא הטפל, מאכלים בתערובת, בשר עם

תוספות, מצית עם דג מלוח או גבינה וממרחים, מאכלים מצופים או ממולאים, גלידה עם גביע, קסטה 

 עולמות, קטו   וקרמבו, גליליות,  עוגת גבינה או עוגת תפוחים[

 אורות הגבעה, תשע"דהתורה   ההבדל בין ספק בברכת המזון לספק בברכת 

 

 עניני הפרשה: 

 

)וברך פרי בטנך ופרי מדוע פרטה התורה מה הוא 'פרי אדמתך', ולא פרטה מה הוא 'פרי בטנך'? 

 במשנת הפרשה, תשע"ה]ז, יג[  אדמתך דגנך תירושך ויצהרך(

אשכול  ]ז, כב[ )לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה(מדוע לא יוכלו ישראל לכבוש את הארץ מהר מפני חית השדה? 

 תשע"ג    יוסף, תשע"ד
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)לא תביא  פקר בבית שיש בו ספק ע"ז[]הכניס ע"ז לביתו האם לוקה, זכה בבית שכבר יש בו ע"ז, זכה מהאיסור הכנסת ע"ז לביתו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג ]ז, כו[ תועבה אל ביתך(

]הכנסת ע"ז לבית שכור ע"י המשכיר, אונאה בשכירות, הקדשת בית שכור ע"י שכירות נכסים בהלכה 

כמכר, ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, בית זה או בית סתם, שוכר קרקע האם מביא  המשכיר, שכירות

)לא תביא תועבה אל  ביכורים, קנין פירות או קנין הגוף, ביטול השכירות במחילת השוכר או קנין חדש[

 גר"א עוזר, תשע"אה ]ז, כו[ ביתך(

)כי לא על הלחם לבדו  ]וביאור הברכה 'בורא נפשות רבות וחסרונן'[האם עיקר חיות האדם על הלחם? 

 במשנת הפרשה, תשע"ו  במשנת הפרשה, תשע"ד   אשכול יוסף, תשע"ה  ג[ ]ח, יחיה האדם(

שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים )  ?כיצד כובסו וגוהצו בגדי בני ישראל במדבר

 אשכול יוסף, תשע"ו ח[ד, ] (שנה

 מאור השבת, תשע"ג[  ]ח, יא (השמר לך פן תשכח את ה')זכירת התורה ואיסור שכיחת לימודו 

 קב ונקי, תשע"ד ]ח, יא[ )השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך(אכילת עשב הבלדור כסגולה לזכרון 

  שבילי פנחס, תשע"ג  ]י, יב[  )מה ה' אלוקיך שואל מעמך(]מדוע נתקנו מאה הברכות בכל יום? 

]האם ברכה לבטלה נחשבת, המברך להוציא חבירו מדין חיוב מאה ברכות בכל יום, מה נכלל בברכות?  

, המוציא חבירו כשהוא כבר יצא, שכח יעלה ויבוא בשמו"ע וחוזר האם נחשבת התפילה 'שומע כעונה'

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג]י, יב[  )מה ה' אלוקיך שואל מעמך(  הקודמת, ברכה שאינה צריכה[

מקור הסמוך לארץ,  יה,על פירותעל הארץ ו ,שראלי תורת ארץהמיוחד ב]שבחה של ארץ ישראל 

 )ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה( [הארץ שבח, עשר הלכות בענין ידיעת שבח הארץ ,השפע בעולם

  עומקא דפרשה, תשע"ב  ]יא, יב[

)ארץ אשר ה'  ]ציבור בא"י, תפילת גשמים בזמן שצריך בא"י[ארץ ישראל מקור הברכה והתפילה 

 זרע ברך, תשע"ה ]יא, יב[ אלוקיך דורש אותה(

]קניות ביום שישי לצורך שבת קודם תפילת שחרית, מעלת המתפלל במקום קבוע, איסור עניני תפילה 

 מעדני אשר, תשע"ה  ]יא, יג[ )ולעבדו בכל לבבכם(אכילה קודם התפילה[ 

)עשר   [כדי שיוכל לקיים המצווה בלי שום מניעות]סגולה לעסוק בדיני התורה לפני קיום המצווה 

 בילי פנחס, תשע"דש ]יד, כב[ תעשר את כל תבואת זרעך(

 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~                

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

  ב"עתש   תשע"א   תש"ע תשס"ח  תשס"ט לפרשת עקב  שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 תשע"ה תשע"ד   תשע"ג   תשע"ה

 ש, על דרך ההלכה החידועקבלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 עמ'( 57)  והפילפול

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת   להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

kishurtora@gmail.com 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פרשת עקב

 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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