
 

 

 

     

 שלח פרשתלמקומות  ימרא          
   (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)                         

 

 

 לבית ולמשפחה: 

 

 גתשע"   תשע"ד -פנינים 

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

 תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ה ותשע" - שבת לחןולש נר

 ג"תשע  ד"תשע - צדיקים סיפורי

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 ותשע" –עלון סיפורים להלכה שלמה 

 תשע"ה  תשע"ו –להתעדן באהבתך 

 ו"תשע - טיש שבת

 תשע"ו –מידות טיש 

 

 

   [ טו, לח]  (ועשו להם ציצית)  ציצית   בפרשה:נושא 

 

 כאיל תערוג, תשע"ד שליט"א עניני ציצית במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דיוחדת, דברי הב"ח[ כוונת מצות ציצית ]כוונה מ

 אורות הגבעה, תשע"ג  וטים בשעת הטויהביטול ברוב בציצית שנתערבו ח

 "ל, תשע"בות חזשיעורים בהגדמצות ציצית   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  יע גוי ממצוות ציציתמדוע יש מיעוט מיוחד המפק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  פטור סומא ממצוות ציצית ]וראיתם אותו[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גצית ]לבישה להראות לקונה, להבריח מכס[ ינו מתכווין בצידבר שא

 מאור השבת, תשע"הדינים בציצית הלכה למעשה   
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 נוה ההיכל, תשע"ד  []שיטת בעל העיטור לתלות בשני נקבים  אופן תליית חוטי הציצית בטלית

 רוממות, תשע"והאם הוא רק על חוטי הציצית או גם על הבגד   לי ואנווהו[-]זה אהתנאה בפניו במצוות 

 תורה והוראה, תשע"ב   ]סוגי בדים, סוגי מלבושים[ בגדים החייבים בציצית ודיני לבישתם

ת הלבישה הראשונה. שהחיינו על הבגד החדש או על בשע או ,ההקני בשעת]ברכת שהחיינו על ציצית חדשה 

 עולמות, ט  [המצוה שהתחדשה. הבדל בין טלית קטן לטלית גדול

טומטום  ,ינו בעשיית ציציתשהחי ,ציצית מחוטים שאולים]תעשה ולא מן העשוי,  דינים שונים בהלכות ציצית

 עומקא [הקנאת ציצית לקטן ,עשיה לשמההאם נאמר בה מצוה בו יותר מבשלוחו, הכשר מצוה  ,שעשה ציצית

  דפרשה, תשע"ה

לרש  לועג, ציצית בלי ברכה ,לסימן עשיית קשר, וראיתם אותו]דינים שונים בהלכות תכלת ולבן בציצית 

זמן חיוב קטן  ,ערבות במצות ציצית ,זמן חיוב ברכת הציצית ,לבישת ציצית ללא כוונה ,עשיית ציצית בלילה ,בציצית

עומקא  [טעמי מצות ציציתו רמזי ,לחינוך קטן ט"ק הראוי ,צמרט"ק של  ,כסותך בדין ,מצות ציצית בשבת ,בציצית

 דפרשה, תשע"ב

התכלת ללבן, ונפק"מ בזה"ז, הפרדה בשבת. בדיקת ]להפריד בין הציציות או בין  הפרדת הציצית ובדיקתן

 אשר ליהודה, תשע"ד  הציציות, מקום הבדיקה, וטעמה, ונפק"מ להלכה[

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ]בלילה כשאינו מצווה, בנשים, מדוע לא יעגל כנף הבגד[כלאים בציצית 

 נוה ההיכל, תשע"ב   שת טלית לפני טבילה במקוה בלא ברכהילב

 ר"א גניחובסקי, תשע"והג הסיר טלית קטן לשינת הצהרים, כיצד ינהג לגבי ברכה?

]תעשה ולא מן האם צריך לקשור שוב ציצית  פשתןבטליתו המצויצת, והסיר ה [שעטנז]פשתן מצא 

 ר"א גניחובסקי, תשע"והגהעשוי[ 

 מעינות מהרצ"א, תשע"ו" בני יששכר"במשנתו של בעל ההלכות ציצית 

 הגר"א עוזר, תשע"ב  המצוות בפרשה, תשע"ו  גדרי מצוות ציצית וטעמיה בדברי הראשונים 

 פניני דעת, תשע"המסובב במצוות ע"י מצוות ציצית  

 חובסקי, תשע"דהגר"א גני ]האם ישן מקיים מצוות[קיום מצות ציצית בזמן השינה 

 עולמות, נט  []החילזון, העלמותו, זיהויו כיום, ספיקא דאורייתאתכלת בציצית בזמן הזה 

 זרע ברך, תשע"ד  בדין תליית ציצית על ידי קטן, ופסול מתעסק במצות

 נר יששכר, תשע"אחוטי לבן של צמר פוטרין בטלית של פשתים   

 מעדני אשר, תשע"ה  אינו מעוטף בוחיוב ציצית בלבישת בגד עם ד' כנפות אך 

 מעדני אשר, תשע"החיוב ציצית בלבישת בגד עם ד' כנפות העשוי מנילון  

 נר יששכר, תשע"ב   ת ציצית בימות הקיץ שאינו נהנה מלבישת הציציתחיוב לביש
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 מעדני אשר, תשע"ג   ?ציצית וחייב להניח בבגד ארבע כנפות שמגיע עד הרצפה האם 

 עולמות, קנח  ]כח ראשון כח שני, סתמא לשמה[לשמה על ידי מכונה בטויית ציצית 

  נוה ההיכל, תשע"ג  מחילה למפרע, לגבי ארבעת המינים[]? לו, האם ברך לבטלה גזל ציצית ובירך, ומחל

ה ופטור, ומה הדין אם נשאר בה ל]האם הוי ליזמן תוספת שבת בלבישת ציצית בליל שבת כשקיבל שבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד עד הבוקר[

 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 

 תורה והוראה, תשע"היג, א[  ]  (פרשת המרגלים) לשון הרע: כללי האיסור וההיתר

 מדי שבת, תשע"וג[  -יג, ב] שלח לך אנשים...על פי ה'( )פניות ונגיעות 

 זרע ברך, תשע"בג[  -יג, ב] שלח לך אנשים...על פי ה'( )  פרנסה באמונה ובשמחה בדרך הטבע

אשכול יג, טז[  ]  (ויקרא משה להושע בן נון יהושע) בעניין שינוי השם שמועיל להציל האדם מיצר הרע

 יוסף, תשע"ה

]יג,  )ויקרא משה להושע בן נון יהושע( ]תפילת משה על יהושע, ותפילת כלב על קברי האבות[כוחה של תפילה 

 פניני דעת, תשע"ו [טז

נר יט[  -יג, יז]  (וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען) התנאי לישיבת ישראל על אדמתם -המבט הרוחני 

 יששכר, תשע"ד

יט[  -יג, יז] (וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען)הדורות המבט הפנימי של גדולי  -ם" שלח לך אנשי"

 נר יששכר, תשע"ג

, דומם לשה"ר על, כפרת העגל ,גזירת חטא המרגליםם, חטא ,שבט לוי] חטא המרגליםנושאים שונים סביב 

עומקא יט[  -יג, יז] (וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען)[ וונת המרגלים ועונשם, כחומרת חטא המרגלים

 "גדפרשה, תשע

נשיח   [יג, יט] (ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא אם רעה) ארץ ישראל, קדושתה ומעלתה

 איש לרעהו, תשע"ו    מאור השבת, תשע"ה   בחוקיך, תשע"ו

)עד מתי לעדה  ]מחלל שבת בפרהסיה, תינוק שנשבה[ ידי יהודים שאינם שומרי מצוות-השלמת מניין על

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   תורה והוראה, תשע"ג]יד, כז[  הרעה הזאת(

 עולמות, קז ]יד, כז[  )עד מתי לעדה הרעה הזאת(  רובו ככולו[]ודין מנין עשרה בתפילה 

]האם צריכים להיות כולם גדולים ושומרי תורה ומצוות, צירוף אדם שנוצר  מסירות נפש בפני עשרה מישראל

 מגישי מנחה, תשע"ה]יד, כז[ )עד מתי לעדה הרעה הזאת( ע"פ ספר יצירה[ 

)עד מתי כיצד נלמד מהמרגלים דין עשרה לדבר שבקדושה, הרי מידה טובה מרובה על מידת פורענות 

  במשנת הפרשה, תשע"ה]יד, כז[    לעדה הרעה הזאת(
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 זרע ברך, תשע"ביד, כז[  ]  (עד מתי לעדה הרעה הזאת)גדר עשרה בברכת הגומל  

  (מבן עשרים שנה ומעלה...פגריכםבמדבר הזה יפלו )שנה   אין ב"ד של מעלה עונשין אלא מבן עשרים

 זרע ברך, תשע"גיד, כט[  ]

האם ניתן  ע. דין "ביישו בדברים", שפטור.איסור אונאת דברים ואיסור לשון הר ,מוציא שם רע]דין הוצאת דיבה 

וב קנס על ביטול שידוך נובע מחמת חי האם .פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבהלהלקות מוציא דיבה? תביעת 

ההבדל בין בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם. כיצד עונשים את המחרף . תשלום דמי בושת

תביעת פיצויים על הוצאת דיבה בכלי . האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם .ומקלל את חברו

 עולמות, רס  ]יד, לב[)ויוציאו דיבת הארץ(  [קשורת. דיני בושת בלא כוונההת

רבי יוחנן על זכריה בן אבקולס שענוותנותו החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו  היאך אמר

אשכול יוסף, יד, לז[  ]  (וימותו האנשים מוצאי דיבת הארץ רעה)  ?רעוהגליתנו מארצנו, וכי אין זה לשון ה

 תשע"ו    תשע"ד

והיה באכלכם מלחם ) כוונת האכילה שוה לכל נפש במשנת הרבי ר' זושא ורבי צבי הירש מזידיטשוב 

  שבילי פנחס, תשע"ה יז[ ]טו, ('הארץ תרימו תרומה לה

 זרע ברך, תשע"גטו, לא[  ]  (ה' בזהכי דבר ) מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק

, שם שני פירות בכיס ]מאגד לולב למיניו בחג, מעמר שלא במקום גידולוקושש ממלאכת מעמר של הגדרה של 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וטו, לב[  ]  (וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת)[ אחד

וימצאו איש )אם המקושש כיון לשם שמים הרי צריך היה להיפטר מדין מלאכה שאין צריך לגופה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גטו, לב[  ]  (מקושש עצים ביום השבת

 וימצאו איש מקושש) ? והלא אין אוסרים אדם בבית הסוהר בשבת היאך הניחו את המקושש במשמר

 תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"גטו, לב[  ]  (עצים ביום השבת

 תורה והוראה, תשע"דטו, לט[  ]  (ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם) שמירת העיניים בהלכה

והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו ) וץ לארץ האם מצטרפות?חצי חלה מארץ ישראל וחצי חלה מח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג , יט[ וט] (תרומה לה'

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 עלונים( 11)    ו"תשע  מגדולי הדור אוסף עלונים לשבת

 תשע"ה  תשס"ט   ע"גתש     שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

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

 עמ'( 101)  והפילפול

 

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

kishurtora@gmail.com 
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