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 (חינם )קישורים להורדה     שלחפרשת 
  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 משפטבינת ה

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 פרשהבמשנת ה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 רע ברךז

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 רשהעיון הפ

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47851&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[

 

 ציציתנושא בפרשה: 

 ורמנין בעשרה ותפילה בציב נושא בפרשה:

 חטא המרגלים נושא בפרשה:

 הפרשת חלה נושא בפרשה:

 חטאו של מקושש העצים נושא בפרשה:

 שמירת העיניים נושא בפרשה:

 עניני הפרשה: שאר

 

     ציצית נושא בפרשה:

 

 כאיל תערוג, תשע"ד  זצ"לעניני ציצית במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

 דברי שיח, תשע"זשו"ת בעניני ציצית מהגר"ח קנייבסקי שליט"א  

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  שו"ת בעניני ציצית מהגר"נ קרליץ שליט"א

 דברי אמת, תשע"ח  הציצית כאמצעי לזכירת מצוות ה'

 מעינות מהרצ"א, תשע"ד  ]כוונה מיוחדת, דברי הב"ח[כוונת מצות ציצית 

 שיעורים בהגדות חז"ל, תשע"ב  ]טו, לח[)ועשו להם ציצית( מצות ציצית 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]לבישה להראות לקונה, להבריח מכס[דבר שאינו מתכווין בציצית 

 תורת המעדנים, תשע"ח    משנת מהר"ל, תשע"ח ? מדוע שקולה ציצית כנגד כל המצוות

 מאור השבת, תשע"הלמעשה   דינים בציצית הלכה 

 ע"זמעדני אשר, תש  ]טלית קטן, טלית גדול, בהפרדת הציציות או במחובר[לתת טלית לכובס גוי 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/86_37_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_77.pdf
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]הקדמה לקונטרס 'מאורות בני יששכר' על הלכות  הלכות ציצית במשנתו של בעל ה"בני יששכר"

ציצית, אזהרות בענין כשרות הציצית, הידורים ודקדוקים במצוות ציצית, סגולת הציצית לזכרון כל 

 מעינות מהרצ"א, תשע"ו  המצוות[

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

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

 ר, תשע"המעדני אשבו  תעטף מ שאינוחיוב ציצית בלבישת בגד עם ד' כנפות 

ישיבת מיר,    מעדני אשר, תשע"ג   ?בגד ארבע כנפות שמגיע עד הרצפה האם חייב להניח בו ציצית

 תשע"ח

, האם בכדי לקיים ]מותר בגלל עשה דוחה לא תעשה, או בגלל שמצוות לאו ליהנות ניתנוציצית בכלאים 

הגר"א   [יצית צריך הנאת לבישה, המצווה רק בחוטים או גם בבגד, ברית אברהם ואבני נזרמצוות צ

 גניחובסקי, תשע"ז

ום ]חיוב שליח ציבור בעטיפת טלית בשחרית מנחה וערבית, כשלבוש מעיל עליון, משטלית של מצוה 

כבוד שכינה או כבוד הציבור, טלית מיוחדת לשבת, נאה יותר, עטרה של כסף, התעטפות יחיד בטלית בזמן 

התפילה, מעלת התעטפות בטלית, אופן עטיפת הטלית, שהחיינו על טלית חדשה, כיסוי הראש בטלית, 

 עומקא דפרשה, תשע"והתעטפות בטלית בערב שבת[  

מעיינות בני יששכר, ]בעטיפת הראש ובלא עטיפה[   לבישת טלית בערב שבת במנחה ובקבלת שבת

 תשע"ז

ברכת -שיעורי ליל שישי   מעדני אשר, תשע"ז]מנעלים לשבת, טעות המקושש[   טלית מיוחדת לשבת

 יצחק, תשע"ז

הלכה   ]ניגוב וניקוי בטלית או בחוטים, כניסה עם טלית לבית הכסא[ כבוד הציצית ושאר חפצי מצוה

 ת, תשע"היומי

פניני מנחת חינוך,   ]נשבע לבטל מצוה, מושבע ועומד, נשבע שלא ילבש ציצית[נשבע לא להתעטף בציצית 

 תשע"ו

, הפרדת ציציות, ]נשים, מצוה קלה, מצות ראיית ציצית, ראיית ציצית חברוהערות במצוות ציצית 

  פרי ביכורים, תשע"ו   קשירת ציצית בלילה, נשיקת הציצית, סגולה נגד כעס[

 מיר, תשע"ח )עמ' ח(ישיבת  –אוסף גיליונות [ שליט"א ]הגר"ד כהן עבדות לקב"החותם  –ת הציצי

 אשכול יוסף, תשע"ח  האם יש חשש 'שכחה' בלבישת שתי טליתות יחד?

 שלמים מציון, תשע"ז   השתמשות בחוטי הציצית

 תורת המעדנים, תשע"ח  שקפים בטליתניגוב המ

 תורת המעדנים, תשע"ח לבישת כמה טליתות בזה על זה 

]גזולה, הטלית גזולה, שאולה, מתנה על מנת להחזיר, בעלות על קיום מצות ציצית בטלית שאינה שלו 

 משא ומתן, תשע"ח  ינים, ובעלות על הטלית והציציות[ארבעת המ

 זרע שמשון, תשע"ז  ]התולה קלא אילן בבגדו[לה לו שמירת המזוזה ימי שאינו זהיר בציצית אין מוע

 שפת אמת, תרנ"ה סמיכות פרשת קרח לפרשת ציצית 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_37_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_37_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_37_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_37_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/98_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_38_76.pdf
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 בארה של תורה, תשע"ג  הקשר בין מצות ציצית ליציאת מצרים

  שבילי פנחס, תשע"זמנשה מלך יהודה גילה את ישעיהו הנביא לפי ציציותיו שבלטו מן הארז  

די לא לבטלה? האנוס ואינו יכול לקיים מצות 'ציצית' האם חייב להפקיע עצמו מחיוב המצוה בכ

]כהן שאינו יכול לעלות לדוכן לנשיאת כפים האם חייב לצאת מבית הכנסת, בליל א' דסוכות כשאין לו 

 עשר עטרות, תשע"ח  האם מחויב לאכול פחות משעיור חיוב בסוכה[ סוכה

 לציצית כזאת, דינו של המזיק ציצית כזאת[  מעלההאם יש ]" לציצית של גדול הדור האם יש "מחיר 

 (סואספקלריא, תשע"ח )עמ' 

 

 יצור הציצית

 

]החיוב מתחיל רק כשרוצה ללבוש, תעשה ולא מן ת? כאשר קושר ציצית האם כבר מחויב בציצי

 תורת המעדנים, תשע"ח   העשוי[

]תעשה ולא מן העשוי, כלאים קשר ציצית על בגד שלא היה ראוי ללבישה, ואח"כ הפך לראוי 

 (כואספקלריא, תשע"ח )עמ'    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   והוסרו, כלי קופסא[

 אורות הגבעה, תשע"גביטול ברוב בציצית שנתערבו חוטים בשעת הטויה  

 תורת המעדנים, תשע"חקשור ציצית לבגד בלילה ל

 תורת המעדנים, תשע"ח ?לקשור ציצית בבית הכסאהאם מותר 

 תורת המעדנים, תשע"ח האם ניתן לתפור את הציציות לטלית או רק בקשירה? 

 נוה ההיכל, תשע"ד]שיטת בעל העיטור לתלות בשני נקבים[    אופן תליית חוטי הציצית בטלית

בית מדרש ישיבת מיר,    רוממות, תשע"ורק על חוטי הציצית או גם על הבגד   ית,הידור מצווה בטל

 תשע"ז

 נוה ההיכל, תשע"ד]שיטת בעל העיטור לתלות בשני נקבים[    יתאופן תליית חוטי הציצית בטל

בית מדרש ישיבת מיר,    רוממות, תשע"ורק על חוטי הציצית או גם על הבגד   הידור מצווה בטלית,

 תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ז   האם מותר לתפור את הציצית לטלית

]תעשה ולא מן העשוי, ציצית מחוטים שאולים, שהחיינו בעשיית ציצית,  ם בהלכות ציציתדינים שוני

טומטום שעשה ציצית, הכשר מצוה האם נאמר בה מצוה בו יותר מבשלוחו, עשיה לשמה, הקנאת ציצית 

 תשע"ה דפרשה, עומקא לקטן[

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

 מעדני אשר, תשע"ה  ןלויבגד עם ד' כנפות העשוי מניחיוב ציצית בלבישת 
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, דין לשמה בציצית, נאמנות גוי שנתגייר אם נאמן להעיד על ציצית שעשה בגויותו] ציצית שעשאה גוי

מנות גוי שנתגייר לעדות על מה שהיה בעברו, עד אחד גוי שנתגייר על מה שהיה בעברו לגבי אחרים, נא

 שלמים מציון, תשע"ח  נאמן באיסורין על מה שהיה בעברו[

 שלמים מציון, תשע"ח  ]נאמנות קטן שהגדיל על ציצית שעשה בקטנותו[ציצית שעשאה קטן 

, בטויית ציצית, עיבוד הקלף והבית לתפילין ואפיית מצות]ית ציצית ויבטו -לשמה על ידי מכונה 

לשמה בציצית, ועיבוד לשמה בעשיית הקלף והבתים לתפילין. כאשר פעולות אלו נעשות על ידי טויה 

כח " האם צריךכשרות ציצית שטוו במכונה, , כשרים לכתחילההציצית והתפילין  האם מלית,חש מכונה

, האם הוא כגדר "לשמה" בכתיבת גט או כתיבת ציציתית ו" בטויית ציצית, "לשמה" הנצרך בטוגברא

ח וכ" ]ששחיטתו כשרה[, ל"ח ראשוןוכהשוחט במוכני ]גלגל[ של מים, שיש חילוק בין ", ספר תורה וכדומה

האם ע"י , " ]ששחיטתו פסולה[. האם פעולות הנעשות במכונה נחשבות "כח ראשון" או "כח שני"שני

 דין, אמירת "לשמה" בעת הפעלת המכונה, נחשב כאילו אמר "לשמה" במשך כל זמן פעולת המכונה

יית אפ האם, ", בציצית, תפילין ומצוות נוספות"כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה", ו"סתמא לשמה

, גוי וישראל עומד על גביושנעשה על ידי  עיבוד עורות לקלף סת"ם, נחשבת אפיה "לשמה" מצות מכונה

]ועל פי זה יש לדון לענין טויה  רגעים אחדיםדומה לעיבוד קלף, ולא טויה הנמשכת  הנמשכת זמן רבטויה 

הוראות להשגחה במפעל , טויה ושזירת ציצית על ידי מכונה חשמלית, לכתחילה ובשעת הדחק, במכונה[

 ,על ידי מכונה"ריבוע" בתי התפילין  עשיית, דיני עשיית קלף "לשמה" על ידי מכונה , לטויית ציציות

 עולמות, קנח  [על ידי מכונהשהושחרו  רצועות תפיליןכשרות 

האם הטורח בעצמו בקיום מצוה, הוא  ,מצוה בו יותר מבשלוחו]או ע"י שלוחו  שירת ציצית בעצמוק

הגר"א     הגר"א עוזר, תשע"ב    נוה ההיכל, תשע"ג   [?מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין

 גניחובסקי, תשע"ד

, באופן חד פעמי או בי"ד הגדולע"י אדם פרטי, בהוראת , בל תוסיף ובל תגרע]הוספת חוטים לציצית 

 מדי שבת, תשע"ו  גתורה והוראה, תשע"  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הגר"א עוזר, תשע"ד  [כתקנה קבועה

 דפרשה, תשע"ה עומקא   ]בציצית, ובמצוות אחרות, תיקון פסול[תעשה ולא מן העשוי 

 

 צמר ופשתים ]כלאים[ בציצית

 

נתערבו לו שני בגדים החייבים בציצית עם בגד אחד הפטור מציצית, ולא ניתן לזהותם, האם 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חיכול ללכת עם שלושתם בכלאים? 

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

 גניחובסקי, תשע"ח

הגר"א לית של צמר האם יטיל בה חוטי פשתן שנטוו לשמה, או חוטי צמר שספק נטוו לשמה? ט

 גניחובסקי, תשע"ח

]תעשה ולא בטליתו המצויצת, והסיר הפשתן האם צריך לקשור שוב ציצית  ]שעטנז[מצא פשתן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו עשוי[מן ה

 נר יששכר, תשע"אבטלית של פשתים    םחוטי לבן של צמר פוטרי
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 והוזמן המצ

 

שמירת השבת ומועדי השנה, וכן  , מצוות התלויות בזמן]לילה לבן,  בארצות צפוניות זמן לבישת ציצית

לפי עלות השחר, הנץ החמה ושקיעתה, וצאת  הנקבעיםבזמני היום והלילה, קיומן של מצוות רבות, תלוי 

ומי, שבהם במשך הכוכבים. והשאלה היא, כיצד יש לנהוג במקומות הסמוכים לקוטב הצפוני ולקוטב הדר

וכן דנו הפוסקים כיצד יש לנהוג בארצות הצפוניות , חצי שנה השמש לא שוקעת, או שורר חושך מוחלט

נפקא מינא, , בחודשי הקיץ, כאשר  השמש אינה שוקעת באופן מוחלט ואין צאת הכוכבים במשך הלילה

  , זמן קריאת שמע, נחת תפיליןלבישת ציצית וה, כאמור, לקביעת זמני כניסת ויציאת השבת ומועדי ישראל

הדלקת נרות , ברית מילה, הפסק טהרה, הנים ]שאינה נאמרת בלילהוברכת כ, שחרית, מנחה וערבית

לא היה ניכר היום והלילה, עמידת השמש בגבעון בימי יהושע בן נון, שעברו גם כש המבולימי , חנוכה

שה רבנו במרום, ידע מתי יום ומתי לילה ואיחור שקיעת החמה ביום פטירת רבי, בארבעים יום ששהה מ

התפלל שחרית, ולאחר מכן נסע במטוס , על פי מה שלמד עם הקב"ה ]וזאת ללא זריחה ושקיעה, כמובן

  [במקומות הסמוכים לקוטב, ותוך י"ד שעות האיר היום שנית, האם צריך להתפלל עוד פעם שחרית

 דמות, קכעול

]בחודש אב תשכ"ט נחת אדם על הירח, ובחודש שבט תשס"ג יצא לחלל האסטרונאוט קיום מצוות בחלל 

חציה באור וחציה בחושך, כך שבמשך  אילן רמון, מעבורת חלל מקיפה את כדור הארץ בכל שעה וחצי,

קריאת שמע, תפילה, ציצית,  :המצוות התלויות בזמןפעם, כיצד יתקיימו  16יממה מוקף כדור הארץ 

, במעבורת חלל, האם ניתן להקיש מהדיון לגבי ארצות צפוניות, האם מותר לטוס תפילין, שבת ומועד

מכוכבי הלכת,  נטילת סלעים ודגימות קרקע , ההמצאות בחלל, ידוע מראש שיצטרך לנסוע בשבתכאשר 

 עולמות, קכה  ]א, ה[[ משיכהבשל העדר כח ה לא כוסלבחלל על היין קידוש לעומד על הירח,  קידוש לבנה

   תורה והוראה, תשע"ב  ]סוגי בדים, סוגי מלבושים[החייבים בציצית ודיני לבישתם וזמנים ים בגד

 תורה והוראה, תשע"ה

אורות הגבעה,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]האם ישן מקיים מצוות[יום מצות ציצית בזמן השינה ק

 תשע"ז

 נר יששכר, תשע"ביצית בימות הקיץ שאינו נהנה מלבישת הציצית   חיוב לבישת צ

]האם הוי לילה ופטור, ומה הדין אם לבישת ציצית בליל שבת כשקיבל שבת בזמן תוספת שבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  נשאר בה עד הבוקר[

 תורת המעדנים, תשע"ח  ?להלביש ציצית אף בלילה האם כשנרות דולקים יש חיוב

 

 מי חייב במצוות ציצית

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גמדוע יש מיעוט מיוחד המפקיע גוי ממצוות ציצית  

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

 מאור השבת, תשע"החינוך קטן לציצית   

הגר"א     מעדני אשר, תשע"ה  ]חוטי ציצית הנגררים על הארץ[ ה חייב בציציתהי ן גדולהאם מעיל כה

 מעדני אשר, תשע"ו   מחמדי התורה, תשע"ו     גניחובסקי, תשע"ד
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 ברכת הציצית

 

את הברכה  ]לסיים בברכה אחרת, או לסייםהתחיל ברכת ציצית ונסתפק אם כבר הגיע זמנה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז הראשונה, האם יענו אמן על ברכה כזאת[ 

 תשע"ו  נוה ההיכל, תשע"ג  []מחילה למפרעגזל ציצית ובירך, ומחל לו, האם ברך לבטלה? 

 מעדני אשר, תשע"ח  האם ניתן לברך על בגד שאין הנאה מלבישתו?

תדיר בדיעבד  כשיתבטל לגמרי האינו תדיר, ,תדיר ושאינו תדיר במצוות] 'אשר יצר'ברכת הציצית או 

    הגר"א עוזר, תשע"ד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    שע"הגניחובסקי, תהגר"א   מול שאינו תדיר לכתחילה[

 תשע"ג רשא,דפ עומקא    מעדני אשר, תשע"ג

]שיעור הזמן שהיה בלא ציצית, שינוי מקום בשעה שיוצא מהים אותה ברכת ציצית כשלובש 

 שלמים מציון, תשע"ו  בלבישה, לבש ציצית אחרת[ 

בשעת הלבישה הראשונה. שהחיינו על הבגד החדש  , אובשעת הקניה]ברכת שהחיינו על ציצית חדשה 

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

 נוה ההיכל, תשע"בלבישת טלית לפני טבילה במקוה בלא ברכה   

    הגר"א גניחובסקי, תשע"והסיר טלית קטן לשנת הצהרים, כיצד ינהג לגבי ברכה? 

 

 כלת תפתיל 

 

 שפת אמת, תרנ"א  החילוק בין לבן דציצית לבין תכלת

תם אותו, עשיית קשר לסימן, ציצית בלי ברכה, לועג ]וראידינים שונים בהלכות תכלת ולבן בציצית 

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

ציצית, זמן חיוב קטן בציצית, מצות ציצית בשבת, בדין כסותך, ט"ק של צמר, ט"ק הראוי לחינוך קטן, 

 עומקא דפרשה, תשע"ב  [רמזי וטעמי מצות ציצית

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

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

, ומסרו חז"ל סימנים כיצד , זיהויו כיום, ספיקא דאורייתאו]החילזון, העלמותתכלת בציצית בזמן הזה 

ובדמו צובעין , ועולה אחד לשבעים שנה, וברייתו דומה לדג, חלזון זהו גופו דומה ליםלקיים את המצוה: "

חז"ל , דברי "תכלת מעכב את לבן", בזמן הזה שאין תכלת, ומתי פסקה צביעת התכלת, ומדוע, "תכלת

שהתכלת "נגנז" ויתגלה רק בביאת המשיח, וסימן החלזון "שעולה אחד לשבעים שנה". כמו כן יש לעיין 

גרשון גילויו של האדמו"ר רבי , בהגדרת ה'סימנים' האחרים שנתנו חז"ל לחלזון ממנו צובעים את התכלת

טענת , חנוך ליינער מראדזין, ש'דג הדיו' הוא החלזון ממנו צבעו את התכלת, והראיות שהביא לדבריו

שיטת הרב הרצוג , האדמו"ר מראדזין שיש להטיל תכלת מהחלזון שמצא, מדין 'ספק דאורייתא לחומרא'

הציצית בתכלת, גם שהחלזון הוא ה'ינטינה', ושיטת אנשי המדע שהוא ה'מורקס', האם ראוי לצבוע את 

דברי פוסקי דורינו בדין קיום , כשאין ודאוות מוחלטת שאכן זהו החלזון שממנו צבעו בעבר את התכלת

 פניני אי"ש, תשע"ח   עולמות, נט  [מצות תכלת בציצית בזמן הזה
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 מנין בעשרה ותפילה בציבור נושא בפרשה:

 

)עד מתי  ]מחלל שבת בפרהסיה, תינוק שנשבה[ ידי יהודים שאינם שומרי מצוות-למת מניין עלהש

 פניני אי"ש, תשע"ח    מלאכת מחשבת, תשע"ו   תורה והוראה, תשע"ג]יד, כז[  לעדה הרעה הזאת(

 נמצאים בבית הכנסתהבששה מתוך עשרה די , האם במנין עשרה 'רובו ככולו'דין ]מנין עשרה בתפילה 

בתוך העשרה יש ישנים או אינם מקשיבים כאשר , חזרת הש"ץיאמרו כך האם שעומדים יחד בתפילה, 

כאשר רק ששה גמרו , מי שעומד להתפלל כעת עם הש"ץ שעדיין מתפלל שמונה עשרה, אולחזן, לצרף מי 

]שאין חזרת הש"ץ[ רשאי הש"ץ להתחיל  בתפילת מנחה 'קצרה'או  בתפילת ערביתשמונה עשרה, האם 

רשאי הש"ץ לסיים אמירת דברים שבקדושה האם  ויצאו מקצתם, תפילה שהתחילה במנין לומר קדיש

 ,רשאי לומר חזרת הש"ץ וקדושה האםשמע קדושה יחיד שלא התפלל או לא כשכבר התחיל שמו"ע, ש

 עולמות, קז ]יד, כז[  )עד מתי לעדה הרעה הזאת( המאפשרת חזרת הש"ץ[ 'תפילה בציבור'גדרי 

ומרי תורה ומצוות, צירוף ]האם צריכים להיות כולם גדולים וש מסירות נפש בפני עשרה מישראל

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

 ?כיצד נלמד מהמרגלים דין עשרה לדבר שבקדושה, הרי מידה טובה מרובה על מידת פורענות

 במשנת הפרשה, תשע"ה]יד, כז[    )עד מתי לעדה הרעה הזאת(

 הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ו]יד, כז[    )עד מתי לעדה הרעה הזאת(מקום הראוי לתפילה 

]יד, כז[   )עד מתי לעדה הרעה הזאת( מילתא[ פרסומי שבקדושה, או דבר ]מדיןבפני עשרה ברכת הגומל 

 ג"ברך, תשע זרע   זרע ברך, תשע"ב

בציבור  להתפלל חובהיש  האם, אין הקב"ה מואס בתפילת רבים, בציבור תפילהה עלתמ]בציבור תפילה 

 אליעזר רביר', הציבו עם כנסת בבית להתפלל אדם ישתדל, 'יותר מקובלת בציבור תפילהשה זכותשזו  או

 ללכת צריך בדרך המהלךר, בציבו תפילה לצורך דרבנן איסור על לעבור, ןמני להשלים כדיעבדו  את שחרר

 ,בציבור תפילה חיוב על נאמרה זו הלכה האם, חוזר אינו מיל אפילו לאחריוו לתפילה מיל ארבעה לפניו

או יבטל  לימודו במקום ביחיד פללית ואומנות שתורתו חכם תלמיד, ןבזמ או במרחק דיםל נמדארבעה מי

 לימודבלילה שיגרום תפילת שחרית ביחיד,  לימוד מאוחר, בציבור להתפלל הכנסת לביתלך וימלימוד 

 ביחידות בתפילה יותר המכווןר, בציבו תפילה חשבון על לרבים מסירת שיעור או בחברותא קבוע

 קודם תפילהמאוחרת,  בציבור תפילה או ביחידות ותיקין תפילת, לריכוזו[ מפריעה הכנסת בבית ]התפילה

 הוצאת, חוור מניעתכ או ממון הפסד מחמת בציבור תפילה ביטולן, מכ לאחר ביחיד או בציבור החמה נץה

 להפצת  שליחים או כשרות משגיחי נסיעתן, מני שאין למקום נסיעה לחופשהר, בציבו תפילה לצורך ממון

תפילה יף יעד קצר לזמן מביתו לצאת שהורשה ולהר, חבציבו תפילה מתקיימת שלא למקומות יהדות

 עולמות, תכז  [בציבור מתפילה הפטורים, את התורהקריאו  בציבור

 ו"חס, תשעפנ שבילי   מישראל עשרה של ציבור על השכינה השריית

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  למנין[
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 חטא המרגלים נושא בפרשה:

 

]לשון הרע על אדם ולשון הרע על דומם, אדם ענו מחשיב ם הקשר בין מעשה מרים לחטא המרגלי

 האיחוד בחידוד, תשע"ב ]יג, ב[ )שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען( עצמו כעפר ואסור לדבר עליו לה"ר[

זכויות יוצרים, גניבת פטנט, חרם הקדמונים, חרם דרבנו גרשום  ]בעלות על סודות מקצוע,ריגול מסחרי 

בקריאת מסמכי הזולת, מצא מסמך ברחוב או בגניזה, פתיחת מכתבים למניעת נזק, לטובת הכלל, חדירה 

 )שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען(למחשב הזולת, פתיחת מחשב או טלפון שאבד כדי לאפשר השבה[ 

 תשע"ח  אוצרות אורייתא, תשע"ז  ]יג, ב[

בארה של ג[  -]יג, ב)שלח לך אנשים...על פי ה'(   ]ובעגל לא חטאו[האם שבט לוי חטא בחטא המרגלים 

 תורה, תשע"ז

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

 נר יששכר, תשע"גיט[  

 יששכר, תשע"חנר  העבודה שאחר החטאדרך  –הדור ההתבטלות לגדולי 

 בארה של תורה , תשע"המה קדם למה, שילוח המרגלים או קורח ועדתו? 

]שבט לוי, חטאם, גזירת חטא המרגלים, כפרת העגל, לשה"ר על  נושאים שונים סביב חטא המרגלים

יט[  -]יג, יז)וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען(  מרגלים, כוונת המרגלים ועונשם[דומם, חומרת חטא ה

 עומקא דפרשה, תשע"ג

, בתחילה היו וכמותאדם  של דשלוחו]ישראל  שלהמרגלים אבדו כשרותם מיד שנעשו שלוחם 

  משנת מהר"ל, תשע"ח  [אייםעצמשים' 'אנ

 ]לנמלה אין קצין שוטר ומושל, אנרכיה, ביטול המלכות, גזליושבי הארץ ראו את המרגלים כנמלים 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד )וכן היינו בעיניהם, ברש"י( ]יג, לג[ מנמלה, נטילת ארץ כנען ללא רשות[

 פניני אי"ש, תשע"ח[ תהלא להילחם למען קדוש]רצו ארץ ונחלה, אך  וימאסו בארץ חמדה

 ח, תשע"נועם אליעזר  השמירה שמסר משה רבינו למרגלים להנצל מהענקים

 מעדני אשר, תשע"ח?  חגביםאו כנמלים האם ראו יושבי הארץ את המרגלים כ

 חשע"מלאכת מחשבת, תהמרגלים מטרת שליחת 

מדוע נסמכה פרשיות נסכים , מה המשמעות של 'נתנה ראש', כלל ישראלמדוע נענשו ] חטא המרגלים

)נתנה ראש  [הדמיון בין חטא העגל וחטא המרגלים ,'האשה כבתה אורו של עולם', וחלה לחטא המרגלים

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   תשע"ג ,הרב רוזנבלוםשיעורי   [יד, ד] ונשובה מצרימה(

 לאכת מחשבת, תשע"חמבחטא המרגלים? מי שהיו בני מצוה אך פחות מגיל עשרים, האם נענשו 

באור עניין  ,כיצד מצוות ציצית יכולה להצילנו מחטאים אלו]המשותף לחטא העגל והמרגלים 

 "התשע ,שיעורי הרב רוזנבלום  [יד, ד] )נתנה ראש ונשובה מצרימה([ המרגלים ע"פ החסידות

 משנת מהר"ל, תשע"ח ]הנהגה טבעית[  ישראל?מדוע לא רצו בני ישראל להיכנס לארץ 
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 הפרשת חלה נושא בפרשה:

 

שכחו להפריש, צירוף  ל, בברכה ובלי ברכה, כאשר"שראל, בחוי ץבאר, ]כללי והלכותהפרשת חלה 

  והוראה, תשע"ח התור עיסות[

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גתרומה לה'( ]טו, יט[ 

)והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו  שיעור הפרשת חלה בזמן הזהההבדל בין תרומה גדולה לחלה וב

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו תרומה לה'( ]טו, יט[ 

   זרע ברך, תשע"ו )והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'( ]טו, יט[שיעור נתינה בחלה ובתרומה 

 פניני אי"ש, תשע"ח

ע משה, וישמ  יש בברכה?למקומו ולהפרהבצק  חלה ולא ברכה, האם יכולה להחזירהפרישה 

 וישמע משה, תשע"ח   תשע"ח

      נוה ההיכל, תשע"ב)והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'( ]טו, יט[   הפריש חלה ונשאל על חלתו

)והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה'(  ]לכתחילה, ואם שכח עד ליל הסדר[בדיני הפרשת חלה 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף ]טו, יט[ 

]האם ישאל הראשון דע וחזר והפריש בברכה הפרישו חלה מעיסה כדין ובברכה, ובא אחר שלא י

)והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו  ה[ועל הפרשתו ויתקן מעשה השני, ברכת השני קודם לתחולת המצו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז תרומה לה'( ]טו, יט[ 

מאור השבת,  ]שיעור החיוב, אופן היצור, הפרשה במפעל, הערות מעשיות[וגל איטריות הפרשת חלה מק

 תשע"ו

 אשר, תשע"ח תנחמ' את הבהמה, או חיוב על הגברא? שחיטה המתרת'הפרשת חלה כ

 אשר, תשע"ח תנחמשריפת חלה ותרומה טמאה בזמן הזה 

 (טכאספקלריא, תשע"ח )עמ'   הפרשת חלה "תקון המאכל", או "הוצאת ממון כהן" מן העיסה

 (נאאספקלריא, תשע"ח )עמ'   בערב שבתהשוכח להפריש חלה 

 

 חטאו של מקושש העצים נושא בפרשה:

 

ום גידולו, שם שני ]מאגד לולב למיניו בחג, מעמר שלא במקגדרה של מלאכת מעמר של המקושש 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו]טו, לב[   )וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת(פירות בכיס אחד[ 

 )וימצאו איש מקושש ]האם מעמר הוא דוקא במלקט אוכלין[ מלקט עצים להסקה -מקושש עצים 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו  ]טו, לב[עצים ביום השבת(  
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]במדבר לא מלו כלל, מכשירי עצים לחמם מים לברית מילה בשבת?  ירמדוע הורשע המקושש ה

 מעדני אשר, תשע"ח מילה[

 (טנאספקלריא, תשע"ח )עמ'  או בפרהסיא? בצנעא  –חטאו של המקושש 

 (טואספקלריא, תשע"ח )עמ'  המקושש תלש עצים מן הקרקע

]עושה  הרי צריך היה להיפטר מדין מלאכה שאין צריך לגופהאם המקושש כיון לשם שמים 

)וימצאו   מלאכה משום איבה, גוי האומר לישראל בשל לי בשבת ואם לא אהרגך, הגנת הצורך או הכורח[

אספקלריא,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   ר"א גניחובסקי, תשע"גהג]טו, לב[  איש מקושש עצים ביום השבת( 

 (צותשע"ח )עמ' 

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

]ההבדל בין מאסר עונשי לבין מעצר   תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג]טו, לב[  מקושש עצים ביום השבת( 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  אזרחי שנועד למניעת העבירה[

צלפחד המקושש שהתכוון לשם שמים נתגלגל ברבי יהודה בר אילעאי שקיבל את השבת מעוטף 

 שבילי פנחס, תשע"ח בציצית

רשות הרבים, מדבר הוא כרמלית, כמדבר ]ד' אמות ברשות הרבים חטאו של המקושש בהעברת חפץ 

 שלמים מציון, תשע"ז  בזמן שבנ"י היו במדבר, דין המדבר מחוץ למחנה ישראל, דין מחנה לויה[

זכר למעשה בראשית, מחלל שבת באקראי, מתי דינו כמומר, ]שבת יחודו של המחלל שבת בפרהסיא 

בפני עשרה או במודעות של עשרה, מחלל שבת בפני מחללי שבת, מחלל שבת באיסור דרבנן, אם לא 

נתקבלה עדות על כך בבי"ד ובפני המחלל, תינוקות שנשבו, מסורתיים, האם התקשורת גורמת מרחיבה 

 מנחת אשר, תשע"ז]טו, לב[  ימצאו איש מקושש עצים ביום השבת(  )ו את תופעת תינוק שנשבה או מצמצמת[

 מלאכת מחשבת, תשע"ח[ ]סתם מיתה בחנק, מחלל שבת בצינעאנשו של המקושש עו

זרע ]טו, לב[  )וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת( המחלל שבת רק בעבודת קרקע, דינו כעכו"ם?  

 ברך, תשע"ו

משכיל  ]ללמד הדיינים לומר איני יודע[הנלמדת מדינו של המקושש  - המתינות בדין ובקשת האמת

 לדוד, תשע"ח

 

 שמירת העיניים נושא בפרשה:

 

 תורה והוראה, תשע"ד]טו, לט[  )ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם(  ירת העיניים בהלכהשמ

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב?  האם איכא חיוב להמתין לאוטובוס 'מהדרין' משום שמירת העיניים

  מעינות מהרצ''א, תשע"ג  [מעיקר הדיןאו חסידות מדת ]  יםישמירת עינ

 מעינות מהרצ''א, תשע"ו  ים ושאר האיברים שלא לעשות בהם רק רצון השי"תישמירת העינ

אצלנו ואצל הגויים לא, יצר הרע  דוקין שבעין נחשב מוםמלא עיניים,  ]מלאך המוות העינייםשמירת 

 להתעדן באהבתך, תשע"ו  , מדוע העיניים דומעות[כלה שעיניה יפותדומה לזבוב, 
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 פניני דעת, תשע"והעבר עיני מראות שווא  

 משמרת הכשרות, תשע"ב   משמרת הכשרות, תשע"ג  [יםשמירת עיני] גות גדולי הדורותעובדות והנה

 כאיל תערוג, תשע"ז  זצ"לי"ל שטיינמן אדברי הגר -ים יסכנת המכשירים הסלולר

 

 שאר עניני הפרשה:

 

)כולם אנשים,  ]אותה שעה כשרים היו, כוונת המשלח פועלת בשליח[שליח ציבור המועל בתפקידו 

 מעדני אשר, תשע"ז ברש"י( ]יג, ג[ 

 תורה והוראה, תשע"ה]יג, 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 יוסף, תשע"ה]יג, טז[  להושע בן נון יהושע( )מועיל להציל האדם מיצר הרע שינוי השם 

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

 פניני דעת, תשע"ו ]יג, טז[

   (טנאספקלריא, תשע"ח )עמ'    כתיבת שם הושע בגט לאדם ששמו יהושע - שינוי שמו של יהושע 

]הוספת יוד של שרי, יוד מהאיש משה עניו, שינוי השם לבן מ"ד שנים  שינוי שמו של הושע ליהושע

 האיחוד בחידוד, תשע"ז ]יג, טז[ )ויקרא משה להושע בן נון יהושע( שרוב ימיו בצדקות[

)ויקרא משה להושע בן  [שרי, שאי אפשר לבטל אות מהתורה אות י' של] שינוי שמו של הושע ליהושע

 משנת מהר"ל, תשע"ח ]יג, טז[ נון יהושע(

יהושע, מדוע התפלל רק עליו, תחיית המתים לפי סדר א'  נקראממתי ] שינוי שמו של הושע ליהושע

 ח, תשע"נועם אליעזר ]יג, טז[ )ויקרא משה להושע בן נון יהושע( [לתחייה חזרשהזאה כ צ"בן השונמית אב', 

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

 ר יששכר, תשע"דנ

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

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז   איש לרעהו, תשע"ו   מאור השבת, תשע"ו   מאור השבת, תשע"ה   תשע"ו

)ויעלו בנגב ויבא  ]מערת המכפלה, קבר רחל, קברי צדיקים, דורש אל המתים[תפילה על קברי צדיקים 

 פניני אי"ש, תשע"ח  "זנוה ההיכל, תשעעד חברון( ]יג, כב[ 

)ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים(  ]נאמנות יהושע להעיד בפני משה[מול אדונו  ]משרת[נאמנות עובד 

 מעדני אשר, תשע"ז]יד, י[ 

ות המשפט של דבורה, ההבדל ]תשש כוחו כנקבה, סמכטענת הגוים על מעמד הקב"ה נגד בית דינו 

 נפלאות שמשון, תשע"ו  )מבלתי יכולת ה'( ]יד, טז[ בין ניסים במצרים לניסים על הים[
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שנה ומעלה(   )במדבר הזה יפלו פגריכם...מבן עשריםאין ב"ד של מעלה עונשין אלא מבן עשרים שנה  

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ג]יד, כט[  

", שפטור. בדברים. דין "ביישו רעלשון הואיסור  אונאת דברים, איסור מוציא שם רע]דין הוצאת דיבה 

ביטול האם ניתן להלקות מוציא דיבה? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על 

. בנפש האדםלבושת הפוגעת  מעשה בגופונובע מחמת תשלום דמי בושת. ההבדל בין בושת על  שידוך

בהוצאת שם רע עליהם. תביעת  ב למחרפיולהשי. האם רשאי המחרף ומקלל את חברוכיצד עונשים את 

 עולמות, רס  ]יד, לב[)ויוציאו דיבת הארץ(  [בלא כוונהעל הוצאת דיבה בכלי התקשורת. דיני בושת  פיצויים

 רועים במדבר ארבעים שנה, ברש"י( ]יד, לג[ )ובניכם יהיו "כרת"על כך שניצל מ 60לחגוג יום הולדת 

  ובהם נהגה, תשע"ז

]מזמן חטא העגל, או מזמן חטא המרגלים, אופן קבלת מעשרים עד שישים בדור המדבר הזמן הקובע 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו רועים במדבר ארבעים שנה, ברש"י( ]יד, לג[ )ובניכם יהיו התשובה בשנה האחרונה[ 

)ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים דינם של אלו שהיו פחות מגיל עשרים אך הביאו שתי שערות  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו שנה, ברש"י( ]יד, לג[

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

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

 תשע"ו    תשע"ד

, נועם אליעזר )כי תבואו אל ארץ מושבותיכם( ]טו, ב[בשעת היתר הבמות  בחו"ל]לקרבן[ הקמת במה 

 חתשע"

ם )והיה באכלכם מלח [במשנת הרבי ר' זושא ורבי צבי הירש מזידיטשוב]וה לכל נפש וכוונת האכילה ש

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

מדוע את המלחמה ביריחו ניהלו בשבת בשונה ] פרשיות נסכים וחלה לחטא המרגלים הסמיכות בין

הדמיון בין מעמד הר סיני למעמד כיבוש  ,בתהשמש ע"מ שלא יילחמו בש מהנעשה בגבעון בו הועמדה

 מאור השבת, תשע"ו   תשס"ט ,שיעורי הרב רוזנבלום  [טו, כ] (ראשית עריסותיכם חלה תרימו) [יריחו

משנתה    ותשע"  זרע ברך, תשע"ג]טו, לא[  )כי דבר ה' בזה( מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק 

 של תורה, תשע"ז

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47196
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/260_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_37_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_37_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_37_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_37_77.pdf
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
mailto:kishurtora@gmail.com

