מראי מקומות לחג השבועות
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
פנינים  -תשע"ד תשע"ג
נר לשולחן שבת  -תשע"ג תשע"ב תשע"ו
דברי ישר – תשע"ו
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ד תשע"ג
סיפורי צדיקים  -תשע"ד תשע"ג
להלכה שלמה – תשע"ו
להתעדן באהבתך – תשע"ה
שבת טיש – תשע"ו
מאורות הפרשה  -תשע"ב

סעודת החג ומאכלי חלב:

מאכלי חלב בשבועות :למה ואיך? תורה והוראה ,תשע"ג
טעמי יושר ,תשע"ו מחמדי התורה ,תשע"ו

עומק הפשט ,תשע"ו עומק הפשט ,תשע"ו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תשע"ו

אכילת בשר אחרי גבינה נוה ההיכל ,תשע"ב
האם מותר לאכול בחג השבועות בשר אחרי גבינה באותה סעודה נר יששכר ,תשע"ג
אכילה ושתיה במשך הלימוד בלילה ,ברכה ראשונה ואחרונה רוממות ,תשע"ו
אכל גבינה אחר אכילת בשר ,האם רשאי להמשיך ולאכול גבינה שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב
אורחים בסעודת החג [הזמנת נכרים או מחללי שבת לסעודת החג] עולמות ,רו

תורה ותלמוד תורה
התורה וקבלתה במשנתם של רבותינו ( 144עמ') תשע"ב
זמן מתן תורתנו מדי שבת ,תשע"ו
מתן תורה במשנתם של ראשי ישיבת מיר ישיבת מיר תשע"ו
מנהג ישראל להי ות נעור בליל שבועות מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה
האם אכן רק אחד מאלף יוצא להוראה? אז נדברו ,תשע"ו
ברכת התורה לניעור בליל שבועות הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
תפילה ובקשה ללימוד והבנת התורה תורה ודעת ,תשע"ד
כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה אז נדברו ,תשע"ו
לומד הלכות מדרבנן ,האם מקיים מצוות תלמוד תורה דאורייתא? כאיל תערוג ,תשע"ו

"שאו את ראש"  -מעלת וסגולת מקבלי התורה 

נר יששכר ,תשע"ג

האם נשים חייבות לברך ברכת התורה יותר מפעם אחת ביום? שיעורי ליל שבת ,תשע"ו
חובת לימוד התורה וידיעתה תורה והוראה ,תשע"ה

עולמות ,רנז

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

נשא,

תשע"ו
ברכות השחר למי שניעור כל הלילה תורה והוראה ,תשע"ד
ברכת התורה עולמות ,שפו

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

ברכת התורה על "שומע כעונה" ממשנתה של תורה ,תשע"ו
כל חפציך לא ישוו בה ממשנתה של תורה ,תשע"ד
מי שנעור כל הלילה ,האם רשאי ללמוד בלא ברכות התורה? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

"דורו של שמד"  -הכלי להשיג את עמקי סודות התורה

נר יששכר ,תשע"ד

תורה שבעל פה ,הלכה למשה מסיני ,ומשנת רבי עקיבא עולמות ,קה

חג השבועות החל במוצאי שבת

הכנה וסדר היום לחג השבועות שחל במוצאי שבת סדר היום המבואר
דברי הלכה ,תשע"ו

הרב זילברברג ,תשע"ו

מים חיים תשע"ו

שאלות במעבר בין השבת לחג [גלילת ספר התורה אחר מנחה ,שימוש בשאריות שמן הדלקת נר שבת,
לסלט ביום טוב ,הוצאת אוכל מהמקפיא בשבת לצורך סעודת החג] .שו"ת בהלכות שבת ,תשע"ו נר יששכר ,תשע"ב

סעודה שלישית בשבת ערב יו"ט מחמדי התורה ,תשע"ו
יום טוב שחל אחר השבת ,מתי הזמן להלביש בגדי יום טוב? האיחוד בחידוד ,תשע"ה
האם מותר לומר שרוצה לישן בשבת כדי שיוכל ללמוד בליל שבועות [מכין משבת לחג] האיחוד
בחידוד תשע"ב

הלכות חג השבועות

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

הלכות ומנהגים ליום טוב ולחג השבועות בתוספת פסקי והוראות הגאון רבי בן ציון אבא שאול
זללה"ה נר ציון – הגר"נ בן סניור
הלכות שבועות מים חיים ,תשע"ג שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו
מנהג תפילה בהשכמה בחג השבועות מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו
תאריך חג השבועות [הוספת יום ע"י משה] זרע ברך ,תשע"ג

זרע ברך ,תשע"ד

כמה טעמים למנהג העולם לשטוח מיני עשבים וענפי אילנות בחג השבועות אשכול יוסף ,תשע"ג
מחמדי התורה ,תשע"ו
עבודת חג השבועות וההכנה אליו שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ה

'תמימות' בחג השבועות עולמות ,רז
תורה שבעל פה עולמות ,קה
אנכי ה' אלוקיך עולמות ,נו
תנופת כבשי עצרת ושתי הלחם כאחד זרע ברך ,תשע"ה

גירות:

גיורים פסולים [מי מוסמך לגייר בזמן הזה] עולמות ,נז
גר שנתגייר כקטן שנולד תורה והוראה ,תשע"ו
קונטרס בענין גירות וגר קטן במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א כאיל תערוג ,תשע"ו
גר במקרא ביכורים [קנין בארץ ישראל] הגר"א עוזר ,תשע"ד
רות המואביה ודיני גירות עולמות ,ז

קריאת מגילת רות לפ ני שחרית בשבועות קהילת בני תורה ,תשע"ד
שבעים טעמים לקריאת מגילת רות בשבועות טעמי יושר ,תשע"ו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

דברי אגדה :

הקשר בין לידת ופטירת דוד המלך לחג השבועות הגר"א עוזר ,תשע"ו

מאחר והמלאכים התווכחו עם משה שלא תינתן התורה לבשר ודם ,והיה ירא שמא ישרפוהו בהבל
שבפיהם ,למה כשהודו לו נעשו לו כאוהבים ונתנו לו מתנות ,הלא די בכך שנטל את התורה? אשכול
יוסף ,תשע"ו
מעמד הר סיני – ההכרה ש"אין עוד מלבדו" פניני דעת ,תשע"ו

מדוע לא סירב משה רבינו לעלות למרום ולקבל את התורה כמו שסירב להתרות בפרעה בעד הצלת
כלל ישראל? אשכול יוסף ,תשע"ו
כיצד ישנו בני ישראל בליל קבלת התורה במשנת הפרשה ,תשע"ד
למה הוצרכו לטלטל את דוד המלך אגב כיכר או תינוק ולא ע"י ספר תורה שבזרועו? אשכול יוסף,
תשע"ד
אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא קהילת בני תורה ,תשע"ד ממשנתה של תורה ,תשע"ו
ההכנה למתן תורה ,לפי "מה אנוש כי תזכרנו" משיגים את "מה אדיר ש מך בכל הארץ" שבילי
פנחס ,תשע"ה
קונטרס "עמא פזיזא" [ 38עמ'] אז נדברו

~

~

~

~

~

אוסף עלונים לשבועות מגדולי הדור
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

תשע"ו

~

( 11עלונים)

תשע"ד תשע"ג תשס"ג תשס"ח

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

