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 באתר "בינינו" :
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שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :
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   שמותפרשת 

 (חינם )קישורים להורדה

   א' ב'[]לפי סדר   קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

  

 מבית 'צוף' - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 וקיךאשיחה בח

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 היא שיחתי

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך 

 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

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 שרת אמנח

 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

 עיון הפרשה

 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 יו"ט זנגר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

להצטרפות לרשימת תפוצה 

 לקבלת העלון מידי שבוע,

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת  

kishurtora@gmail.com 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&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=47577&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=47577&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=47577&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=
mailto:kishurtora@gmail.com
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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

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 ]ואלה שמו"ת[  שנים מקרא ואחד תרגום

 ]ואלה שמות[  קריאת שם

 ים[על האבני]וראיתן   הריגת והצלת עובר

 הפג בהלכה

  ]אשה מינקת מן העבריות..[   הנקה

   ]כי מן המים משיתיהו[  שמו של משה רבנו 

 ]ויואל משה[   שבועת משה לחותנו 

 ]למה תכה רעך[  ו ' על חברה'מרים יד

 שנותיו הראשונות של משה

 ]של נעליך[  םחליצת מנעלי 

 שם ה'

 מילת בנו של משה ע"י ציפורה

 בהכרת הטו

  ה...שאר עניני הפרש

 

 ת[ " ]ואלה שמו  שנים מקרא ואחד תרגום  נושא בפרשה:

 

מחמדי      ה" עומקא דפרשא, תשע    [א, א]   ]מתי, באיזה אופן, עד מתי[  קריאת שנים מקרא ואחד תרגום  

באר הפרשה, תשע"ז     דברי שי"ח, תשע"ז    ו"דברי שיח, תשע    ג" מעדני אשר, תשע    ג"התורה, תשע
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זמרה א   מאור השבת, תשע"ט    עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' פא(    עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' מד(    )עמ' ל(

 לשמך, תש"פ

]שיעור החיוב, האם יוצא ידי חובה בשמיעה מהש"ץ, שומע כעונה,    תרגוםקריאת שנים מקרא ואחד 

שמיעה וקריאה בבת אחת, אופן הקריאה, לקרוא מספר תורה,  זמן קריאתה, קריאה ביום טוב, אם חייב 

 בנתיבות ההלכההרב נחום קסטנר שליט"א   פירוש[ להשלים כשלא קרא כל השנה, קריאת תרגום או

 , תשע"חשבועות -

 עין יצחק, תשע"ח  ]טעם התקנה, קריאת רש"י במקום תרגום[קריאת שנים מקרא ואחד תרגום 

   (קואספקלריא, תש"פ )עמ'   רש"י בהרהור -שנים מקרא ואחד תרגום 

פרשה,  בשבוע שחל יו"ט בשבת, על הסדר, חיסר]סדר הקריאה,  קריאת שנים מקרא ואחד תרגום 

 פניני אי"ש, תשע"ח  ריאת ההפטרה[תרגום מדויק, הבנת התרגום, ק

]בכל יום מיום א', אם הקדים התרגום יצא, מי שלא קרא פרשה אחת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום  

כחית, א"צ לקרוא ההפטרה, לבישת בגד עליון בקריאת שנים מקרא, חיוב ישלים פריותיו ואח"כ יקרא הנו

 פניני אי"ש, תשע"ט  קריאת שנים מקרא[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כא(  דיני שנים מקרא ואחד תרגום

, אוסף גליונות מאמרי "עינינו גל"   בשמחות מעין הפרשה[]ודרשות  הקשר בין שמו"ת לאריכות ימים

 ישיבת מיר, תשע"ח )עמי יא(

]אמירת פסוקי התורה בעל פה, וחזרה בעל פה עם ההקלטה  ]קול הלשון[שמיעת שמו"ת בטלפון 

 פרי עמלנו, תשע"ט  דברים שבכתב[

 דברי שי"ח, תשע"ט , בע"ש אחר הצהרים[]בעמידהאמירת שמו"ת אצל הגר"ח קנייבסקי שליט"א 

, א ואחד תרגוםבור שנים מקרילעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצ]קריאת שנים מקרא ואחד תרגום  

מחלוקת הראשונים בגדר התקנה לקרוא , לו ימיו ושנותיו םמאריכי ,בורישכל המשלים פרשיותיו עם הצ 

ור תקנה כדי שיהא רגיל במה שהציב, או שהיא כחובת קריאת התורה בכל שבתניינה האם ע -שמו"ת 

עוד צ"ע אם חיוב שמו"ת הוא , , ונפקא מינה לחיוב קריאת פרשיות יו"ט וארבע פרשיות שמו"תקוראים

 זמן קיום המצוה לכתחילה, ובדיעבד.,  , ונפקא מינה לקריאתו על ידי ָאֵבל בימי השבעהמגדרי תלמוד תורה

א יקראו בו פרשת שבוע של, ודין הקובע לכתחילה להשלים שמו"ת אחר השבת, האם יוצא ידי חובתו

המשלים כמה פרשיות בקריאת , מאימתי מתחיל חיוב קריאת שמו"ת -השבוע, משום יום טוב שחל בו 

 פרטי דינים בקריאת שמו"ת:,  שמו"ת, האם עליו לקרוא תחילה הפרשה שהציבור קוראים באותו השבוע

חובת קריאת , מיםקריאה בטע, הפסק בדיבור באמצע הקריאה, הסדר הנכון בקריאת המקרא והתרגום

דברי האריז"ל  , , וכיצד ינהג מי שאין סיפק בידו לקרוא גם תרגום וגם פירוש רש"יתרגום ופירוש רש"י

פסוקי ברכה   , אמירת תהילים אוקריאת שמו"תועל פי זה דנו הפוסקים בענין    שאין לקרוא מקרא בלילה. 

 עולמות, קכג [ בלילה

]סדר צורת הקריאה, תרגום אונקלוס ורש"י, שינוי בסדר הקריאה, זמן  שנים מקרא ואחד תרגוםדיני 

 כה, תשע"ודברי הל  הקריאה[

]לא לזלזל באמירתו, התאמצות גם מהנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בשנים מקרא ואחד תרגום 

   פניני אי"ש, תש"פ אם החסיר שבוע אחד איזה פרשה יקדים[בימי חולשתו, 
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מחמדי ]מה יקרא קודם של שבת זאת או של שבוע שעבר[  ה בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום  למהש

 תשע"ח התורה,

שיעורי ליל שבת   ]וכן בסומא[מי שאינו יכול לדבר באופן זמני האם חייב לשמוע שנים מקרא מאחר  

 הרב זילברברג, תשע"ח

]יחיד שנאלץ   ?שהחסירהאם מי שהפסיד חלק מקריאת התורה צריך ללכת להשלים את מה 

 ו[להתפלל ביחידות, התפלל בציבור ולא שמע חלק מקריאת התורה, לשמוע קריאת התורה תוך כדי תפילת

 נר יששכר, תשע"ח

אבל שאסור ללמוד תורה  ?תרגוםהאם מותר להוציא ספר תורה כדי לקרוא שנים מקרא ואחד 

מעדני ]א, א[ )ואלה שמות(  האם מותר לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום באמצע השבוע או בשבת?

 תשע"ג ,אשר

ביאור שיטת ר' , יאוןביאור שיטת מהר"ם ושיטת ר"י שירל] שיטות הראשונים בקריאת שמו"ת

 ב מספר מפנינים יקרה[-( ]פרק אעמ' קלז) תשע"ח(, יב) האוצרירחון  [שמחה

( ]פרק ד' עמ' קלה) תשע"ח (,טז)האוצר ירחון  הדעות הסוברות שרצוי לקרוא שמו"ת דוקא בשבת

 מספר מפנינים יקרה[

תשע"ח,   (ז)יהאוצר  ירחון      ?יים במנחה של שבת, או במוצ"שומסת  מתחילשמו"ת    תהאם זמן קריא

 ( ]פרק ג' מספר מפנינים יקרה[סז עמ' מג(עמ')

ד( עמ' רמ), טתשע" (,כ)האוצר ירחון   ?מהו זמן מנחה, בו מתחיל ומסתיים זמן שמו"ת בכל שבת

 ]פרק ה' מספר מפנינים יקרה[

 ]פרק ו' מספר מפנינים יקרה[ד( עמ' רמ),  טתשע"  (,כ)האוצר  ירחון      קריאת שמו"ת בשבת שלאחר יו"ט

ד( ]פרק ז' מספר עמ' רמ),  טתשע"   (,כ)האוצר  ירחון   זמן קריאת שמו"ת של 'וזאת הברכה' ו'בראשית'

 מפנינים יקרה[

 ד( ]פרק ח' מספר מפנינים יקרה[עמ' רמ), טתשע"  (,כ)האוצר ירחון  שמו"ת  שיטות לקריאתסיכום ה

ירחון האוצר  ]רב עמרם גאון, אדר"ת, מנורת המאור, חזו"א[ו"ת בי זמן קריאת שמשיטות נוספות לג

 )כא( תשע"ט, )עמ' פח( ]הוספות לספר מפנינים יקרה[

בת, סוף זמן קריאתה, הגיע זמן ]תחילת זמן קריאתה, לפני סעודת ש עד מתי רשאי להשלים שמו"ת?

, לא השלים כל פרשיותיו, שמו"ת בפרשת וזאת הברכה, השלמתה ה ועדיין לא התפלל, זמנה לכתחילהמנח

שמעתא בשמחת תורה אחר שקראו פרשת בראשית, השלמה לאחר שמחת תורה, פרשת בראשית[ 

 מאור השבת, תשע"ה   עמיקתא, תשע"ח

 

 ]ואלה שמות[  קריאת שם  נושא בפרשה:

 

]משמעות נתינת שם ע"י ההורים, הצורך בשם, מועד נתינת השם, שמות מן קריאת שמות לבני אדם 

 תורה והוראה, תשע"ו ]ב, כ[ המקורות ושמות אחרים, תרגום שמות, שמות שאינם מקובלים[
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_27_28_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_01_76.pdf
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 מרבה תורה, תשע"ז  ]שמו של משה[ ?מדוע נקרא החומש בשם "שמות"

זכות האם או ]אביו או רבו, מצוות כיבוד אב, קריאת שם בנו על שם אבותיו או על שם הפרשה? 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח  קריאת שם תמורת תשלום[האב, 

 עשר עטרות, תשע"ט]בשמות המשפחה[  ס המשפחתיושמירת היחוקריאת שמות 

 שע"גיכל, תנוה הה  ]שם רשעים ירקב, הלכה או קללה[ שם של רשע נתינת

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

 עומקא דפרשה, תשע"זרשעים ירקב[  

 קריאה בשמות של רשעים, ושימוש בשמות  ]'שמא גרים', לעולם יבדוק אדם בשמות, קריאת שם לנולד  

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 

שני ם מי שנפטר צעיר, האם ראוי לתת לילד שורשי אחד ]צבי וצביה[, כיצד נוהגים בקריאת שמות על ש

שמות על שם שני בני אדם, נתינת ֵשם לזכר נפטר טובה לנפטר או לילד, ֵשם מפרשת השבוע או ֵשם של 

מה עדיף, ופרטים בסגולת השמות על שם מאורעות וחגים, נתינת ממון עבור קריאת ֵשם, שינוי שמו   -סבא  

   ד"דברי שיח, תשע   עולמות, לח    עומקא דפרשא, תשע"ב]כט, לא[    של חולה מסוכן[

]חשיבות נתינת השם, טעה בנתינת השם, מנהג אשכנז וספרד בשמות החיים, שם של  קריאת שם לנולד 

כרזה בקול רשע, שם חול בחו"ל, שם שאינו מקובל, שם קודש, שמות חדשים, זמן קריאת שם לבן לבת, ה

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' נא(רם[ 

עיון הפרשה,   []זרח וצוהר וגדרי "שינוי השם" בגזל ,קריאת שם אדם לפי התוכן או לפי התיבה

 (בתשע"ב )עמ' מ

 מעיינות בני יששכר, תשע"זמעלת נתינת שם לנולד ע"י צדיק  

 שלמים מציון, תשע"ו  [הוריו, בני האדם, ומה שקנה לו] אדםשלושה שמות לו ל

]כלה וחמותה, חתן וחותנו, צוואת רבי יהודה החסיד, שם עברי ושם לועזי, שם שידוכים  שמות שווים ב

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' צ(  מועילה מחילה[ותרגום השם, דרים בעיר אחרת, האם 

 ג"נוה ההיכל, תשע   הנצחת שם תורם

 אוצר הפוסקים, תשע"ובין ההברה החסידית לליטאית   הבדל בשם האשה

 הפוסקים, תשע"ה אוצרשמות מקומות בארה"ב  כתיבת שמות פרטיים שמות משפחה ו

 אוצר הפוסקים, תשע"ובצרפת   כתיב שמות גיטין אשכנזים וספרדים

    שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  ]ב, א[)וילך איש מבית לוי(  א נזכרו האנשים בפרשה בשמם?ע למדו

 ם, תשע"אשיעורי הרב רוזנבלו

 

 ם[האבנייוראיתן על  ]  הריגת והצלת עובר  נושא בפרשה:

 

 ממשנתה של תורה, תשע"ה הריגת עובר בישראל ובבני נח 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/172_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_13_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_13_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_07_72.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/38.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_12_13_14_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_12_13_14_15_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_12_13_14_15_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_11_12_13_14_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_64_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_74_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_66_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_02_75.pdf
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 מנחת אשר, תשע"ו   ד"הגר"א גניחובסקי, תשע    ג" הגר"א עוזר, תשע    ד" אורות הגבעה, תשעהריגת עובר   

ואפילו עוָבר במעי אמו", נהרג בן נח שהרג נפש " -]קדימויות בהצלת נפש הֵאם או העוָבר  הצלת עוברים

עליו, האם גם ישראל שהרג עובר נדון כרוצח, האשה שהיא מקשה לילד, מחתכים את הוולד במעיה 

חובת   " לעניןנפש עוָבר, האם הוא מוגדר כ" יאים אותו איברים איברים, מפני שחייה קודמים לחייו,  ומוצ

שגם הֵאם " כאשר הוא מסכן את אמו, כאשר יש סכנה רודףהצלתו ]וחילול שבת להצלתו[, והאם נחשב "

ר ימותו בתוך ל עוָבר בשעת הלידה, האם מותר להמית את העובר כדי להציל את אמו, דינו ש וגם העובָּ

, ומה הדין ליך ההריון מעצם תהליצירתו, כיצד יש לנהוג במצב של סכנה לֵאם    ארבעים הימים הראשונים

עובר שיש דעת מיעוט שאינו חולה כבר במחלה אחרת, כאשר יש סכנה למעוברת מההריון בגלל היותה 

הפלת עובר כדי להציל את  גורם סכנה לאמו ורוב רופאים סוברים שגורם לה סכנה, האם מותר להפילו,

ריםאמו במקום שגזרו עכו"ם להרוג נשים מעוברות, " בהריון שיש כמה עוָברים, ואם תתפתח ]  דילול" עובָּ

לידה מוקדמת נשקפת להם סכנה, האם מותר להמית חלק מהם כדי שהאחרים יוולדו בריאים[, האם 

הפלה בדרך תרופות, כשרים, הפלה על ידי מדין הצלת עוָברים פסולי חיתון  שונה דין הצלת עוָברים

או רופאה, רופא ישראל או נכרי, האם יש איסור : רופא מי יבצע אותה", כאשר יש צורך בהפלה, גרמא"

]א,  בשבירת מבחנה באמצע תהליך הפריה חוץ גופית ]רופא כהן ששבר מבחנה שכזו, הרשאי לשאת כפיו[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    עולמות, קפח  טז[

הגר"א גניחובסקי,  [א, כב])כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו( הריגת ספק נפש כדי להציל ודאי נפש 

 ה" תשע

 

 [ותצפנו שלושה ירחים]פג בהלכה ה  נושא בפרשה:

 

]תינוק שנולד קודם זמנו, בעבר, כיום, שהיה באינקובטור, מתי נהיה בר מצוה, ברית מילה, הפג בהלכה 

 עומק הפשט, תשע"ח]ב, ג[  )ולא יכלה עוד הצפינו, ברש"י(  שבת[פדיון הבן, חילול 

כיצד דינו של הנולד בחודש שמיני בעבר וכיום, , יילוד שחי באמצעות אינקובטור]הפג בהלכה 

יני או בחודש שמ האם נולד ספק בחודש השמיני, ומה הדין כאשר ישהאם התינוק נולד  בוודאות נדע

המציאות  ינוי ו, שגמרו שערו וציפורני" דין תינוק שנולד בחודש השמיני אך .בחודש השביעי או התשיעי

כיילוד לכל דבר והאינקובטור  ביום הלידה האם נחשב, של היילודים שינוי הטבעים או בגלל ,הרפואית

לעול  ונכנס אימתי נימול ונפדה  ,ינאונפקא מ .רק כשיצא מהאינקובטור ו שנחשב יילודמציל את חייו, א

ר" האם  .על פטירת פג ששהה באינקובטור אבלות  .תורה ומצוות נתיחה   "נפש" נחשבים "פג "ו "עּובָּ

קריאת  א.  האם יצא מדין "נפל" או ל   - שחי שלושים יום רק בעזרת אינקובטור יילודפג",   לאחר פטירת "

 עולמות, שסט [ עת ירחי לידהים קודם תשלידת הצדיק עםה. טלפג קודם ברית המיל שם

 

 ]אשה מינקת מן העבריות..[    הנקה  נושא בפרשה:

 

]דבר איסור הנצרך ? לאכולהאם מותר לבריא לאכול מאכלות אסורות כדי לשכנע חולה מסוכן 

המגיפה בוילנא ביום כיפור בהטעייתו שיוכ"פ עבר, האכלת בריאים מפני  לרפואתו, או האכלת חולה ביום  

 שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"זכיפור[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_09_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188__ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_146_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/369.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_13_77.pdf
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נוה ההיכל,     ד" , תשעמשמרת הכשרות   [ב, ז]   )אשה מינקת מן העבריות(הידורי כשרות במזון לתינוקות  

 ג" הגר"א עוזר, תשע   ג" ה, תשעוהוראתורה    ה" תשע

 ע"זאבי עזרי, תש  למי שעתיד לדבר עם השכינה  ]גם מאיסור גזל[מזון כשר בתכלית 

אשכול יוסף,     ו"הגר"א גניחובסקי, תשע   [ב, ט]  ]תשלום על ההנקה[ נטילת שכר על דבר שחייב לעשותו  

 ג" תשע

הגר"א  ]מקח טעות, יורד, פסיקה[היה מותר ליוכבד לקחת דמי הנקה, הרי הניקה את בנה?  צדכי

 גניחובסקי, תשע"ו

  לת עו]ויניקהו דבש מסלע, פ  ?רגילותו לחלב אמומנין שסירוב משה לינק מהמצריות לא בא מחמת  

מלאכת    במשנת הפרשה, תשע"ו [ב, ז] )אשה מינקת מן העבריות(הנקה גם מבקבוק, הנקה בחושך[ 

 מחשבת, תשע"ח

בשר מן החי, ר מן החי', אב'יאסר משום  'בא מן החי'] ?נח מותר לשתות חלב של בהמהלבן האם 

ארץ זבת חלב )  ר במימי חלב[מימי חלב, אכילת מימי חלב שלא כדרך אכילה, חצי שיעו,  ר מן חיוצא מאבי

 עשר עטרות, תש"פ  [ח, ג( ]ודבש

]ערבוב חלב של כשרה ושל טרפה במיכלי החליבה, האם כל בהמה כשרה מדין   כשרות החלב בזמנינו

    א(לאספקלריא, תשע"ט )עמ'   מלאכת מחשבת, תשע"טרוב[ 

 (סדאספקלריא, תשע"ט )עמ'  חלב שנוצר מאיסורי אכילה

 א(עאספקלריא, תשע"ט )עמ'  היתר יניקת תינוק בשבת

 (קמבאספקלריא, תשע"ט )עמ'  פה שעתיד לדבר עמי יינק דבר טמא 

 (פדאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]והאכלתם איסורים[ר להגן על הילדים ע"י הכנסתם למנז

 

 [ כי מן המים משיתיהו] רבנושמו של משה   נושא בפרשה:

 

 תשע"ב   תשע"ו ,מעדני אשר ]ב, י[  )ותקרא שמו משה( ?'משוי'ולא  'משה' שמו מדוע נקרא

 תשע"ד ,מעדני אשר  ]ב, י[ )ותקרא שמו משה(כך, ולא 'רבינו משה'? נקרא  'משה רבינו'מדוע 

   ]ב, י[  )ותקרא שמו משה(  ]ולא באחד משמותיו הרבים[  ?' בשם שנתנה לו בת פרעהמשה'  נקרא  מדוע

   מרבה תורה, תשע"ז   מעדני אשר, תשע"ד
ומידת  גי]שמו של משה והנהגתו, דוד המל והנהגתו, המנהחסדים גמילות  –מהותו של אדם גדול 

 )עמ' ז(  קובץ גיליונות, תש"פ-ממגד גרש ירחיםהחסד[ 

אספקלריא, תש"פ      ?מדוע  הרבה שמות היו לו למשה ולא נקרא אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה,

    (נט)עמ' 

הו הבדל מהותי בין י, אלא זזהו לא ענין של הבדל לשוני, סמלי ושול] 'מעשה'ל 'עושה'ההבדל בין ה

 היא שיחתי, תש"פ ]ב, י[  )ותקרא שמו משה( [שמים לארץ, הבדל בין תקווה לייאוש

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_76.pdf
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 [ ויואל משה] שבועת משה לחותנו  נושא בפרשה:

 

 זרע ברך, תשע"ו  [ב, כ]  )ויואל משה(השבעת עכו"ם וקטן 

 ה" פניני דעת, תשע  [ב, כ]  )ויואל משה(חיוב הכרת הטוב 

אשר     ו" נשיח בחוקיך, תשע   מעיינות מהרצ"א, תשע"ו  [ב, כ])ויואל משה(  חיוב האדם בכבוד חמיו  

   ג" נוה ההיכל, תשע     ד" ליהודה, תשע

חיוב קימה  ,האם חייב בכבוד חמיו ככבוד אביו ,מקור חיוב כבוד חמיו]  ?כמה -כבוד חמיו וחמותו 

האם , חומרת איסור הכאה ועונשו, זהירות בכבוד אשתוה, חמיה וחמות חובת האשה בכבוד, מפני חמיו

 עין יצחק, תשע"ט[ ?כופים להוציאו

אספקלריא, תשע"ח   [ב, כ])ויואל משה(   ?נשבעים אין כשרים הרי, לחותנו רבינו משה נשבע מדוע

 )עמ' נג(

)ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה  היאך ייתכן שמשה נשבע שאת בנו הגדול יפריש לע"ז?

 תשע"ה ,מעדני אשר  ]ב, כא[ בתו למשה(

 

 [מה תכה רעך]ל   ה'מרים יד' על חברו:  נושא בפרשה

 

עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' פא(  )ויאמר לרשע למה תכה רעך( ]ב, יג[ ?המכה "רשע" האם נקרא "רשע"

 י"ט תירוצים

מלאכת מחשבת,   )ויאמר לרשע למה תכה רעך( ]ב, יג[ "עושה מעשה עמך"? ,מתי נחשב "רשע"

 תשע"ח

מעדני   ]ב, יב[ )ויך את המצרי(  [ח?ני נאיסור הכאה בין שבע מצוות ב נחשבמדוע לא ]ו איסור הריגת גוי

 תשע"ב ,מעדני אשר   תשע"ו ,אשר

 רוממות, תשע"ז   ב"תשע    ה" תורה והוראה, תשע    ה" מעדני אשר, תשע  [ב, יג]הכאה לדרכי חינוך  

]המרים יד על חברו, יסר בנך ויניחך, הכאה ע"י אב או רב לצורך חינוך, הכאת הכאת בנים ותלמידים 

ראיה  בן גדול, אפרושי מאיסורא, ידיעה ברורה או חשד, איסור הכאה מחמת כעס, הכאה רק מתוך

ב שהיכו והזיקו, האיסור לאיים בהכאה, משמעת בקטנים, יוב תשלומי נזיקין באב ורחינוכית, תדירות, ח

 תשע"ה ,מעדני אשר    עולמות, תיא  [ב, יג] מניעת הכאה בדורנו, חינוך אינו מקצוע אלא שליחות[

 מנחת אשר, תשע"ט ]מדאורייתא או מדרבנן[פסול עדות של המרים יד על חברו 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"טעד בחופה שהרים יד האם פסל את הקידושין? 

 מגישי מנחה, תשע"ו  בן נח שהכה את ישראל
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ל החבלה, אדם המזיק[ ]הכה לאפרושי מאיסורא ע"פ עדים, והוזמו, האם חייב לשלם ע הכה באונס 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

 ב, יא[]  )ויך את המצרי(  ?]ביד או בשם[, וכיצד  ]עריות, חובל בחברו, רודף[המצרי  מדוע הכה משה את  

  ו"שלמים מציון, תשע   מלאכת מחשבת, תשע"ז

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג( ב, יא[] )ויך את המצרי( כיצד הרב משה את המצרי?

)ויך  ]המצרי הכה עברי שלא עבד, לפי הוראות "דינא דמלכותא"[למשה להרוג את המצרי כיצד הותר 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט   תשע"ב ,מעדני אשר  ]ב, יב[את המצרי ויטמנהו בחול( 

צריכה לגופה או חייב, או פטור מדין קם  ]ויצא דם, האם פטור דהוי מלאכה שאינהחבל בחבירו בשבת 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ליה בדרבה מיניה[

מלאכת מחשבת,     אורות הגבעה, תשע"ד    עומקא דפרשא, תשע"ד]ב, יג[  איסור הרמת יד על חבירו  

   תשע"ח

 

 שנותיו הראשונות של משה  נושא בפרשה:

 

אספקלריא, תש"פ   )וראך ושמח בלבו( ]ד, יד[כל אחד מהם, האם היו שווים? גדלות  - משה ואהרן

 (ט)עמ' 

איסור הנקה מחלב ה, ש]העלמת יחוסו של מ האם ילד להורים פשוטים יכול לצאת ת"ח וצדיק?

אמו של החפץ חיים, דוד ציאל לדבר עם השכינה, תפילות נוכרית לכל ילד יהודי המוכיח שהוא בעל פוטנ

אוסף גיליונות, -הפרשה המחכימה[ טליון רבי עקיבא ורבי מאיר בני גריםנחשד שהוא ממזר, שמעיה ואב

 (סבתש"פ )עמ' 

בן נח מאימתי נקרא גדול,  ,  ]פחות מבן י"ג  [די ,ב]  ?בן כמה שנים היה משה רבינו כשהכה את המצרי

   (קנבאספקלריא, תש"פ )עמ'  ת[משנת י"ג או משהגיע לכלל דע 

   (קנבאספקלריא, תש"פ )עמ'  [ד, יד] (וראך ושמח בליבו) הערך העצום לכל פעולה קטנה

 (להאספקלריא, תשע"ט )עמ'   עם פרעהה משהדיבור של שפת 

]מעלת האדם החי עם   ?יתעצמ הדועבהיה צריך או  מלידתו,רבינו אדם קדוש היה משה האם 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב   תשע"ג ,מעדני אשר ]ב, ב[ ( ותרא אותו כי טוב הוא) התמודדות[

נועם  )מי שמך לאיש שר ושופט( ]ב, יד[ ובאיזה גיל?  ,האם מינתה בתיה בת פרעה את משה לשופט

 אליעזר, תשע"ט

משנת  [ יד]ב, ( אכן נודע הדבר)מדוע כשנתגלה הסוד הבין משה שראויים להיות משועבדים?  

 מהר"ל, תשע"ט

האיחוד  )וישמע פרעה את הדבר הזה( ]ב, טו[האם פרעה ידע שמשה אינו נכדו אלא מבני העברים? 

  בחידוד, תשע"ז

 מלאכת מחשבת, תשע"טהאם פרש יתרו מעבודה זרה כשנשא משה את בתו? 
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]ב,  )איש מצרי הצילנו מיד הרועים( ישראל לא שינו לבושם?בני הלא  ,היאך לבש משה בגדי מצרים

 תשע"ה ,מעדני אשר  יט[

]ב, ( ויתן את ציפורה בתו למשה) יורת[ר, הג]מעלת הגשראל? רבנו אשה מבנות ימדוע לא לקח משה 

 משנת מהר"ל, תשע"ט [ כא

 מעדני אשר, תשע"ח)ומשה היה רועה( ]ג, א[  ]הבל, האבות, השבטים[מדוע היה משה רבנו רועה צאן? 

]והאם היה גם כהן גדול, כיצד ישב בסנהדרין, מדוע לא נתחייבו המורדים האם משה רבנו היה מלך? 

גליך( )של נעליך מעל ר  בו מיתה, היאך מחל על כבוד המלכות, מאימתי נתמנה למלך, האם יהושע היה מלך[ 

 תשע"ט   תא, תשע"חאוצרות אוריי  []ג, ה

    תשע"ו ,מעדני אשר  [י, ד] (כינן אכבד פה וכבד לשו) ?[היג בעל מוםנמ] ו כבד פה?נמדוע היה משה רבי

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' א(  תשע"ב ,מעדני אשר

ניצל מהמלאך המבקש להמיתו, מיד או בהגיעו למצרים שמתי ברך משה ברכת הגומל אחר 

-מים זכים  []חלה בחו"ל והוטס ארצה, האם יברך הגומל בהגיעו ארצה או רק בהחלמתו ?חפצומחוז 

 (מואוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' 

 

 ]של נעליך[  חליצת מנעלים  נושא בפרשה:

 

 מחמדי התורה, תשע"ח   ה" מחמדי התורה, תשע  [ג, ה]  )של נעליך(חליצת נעל בברכת כהנים 

אחר, האם חלץ ]טעם החליצה משום קדושת המקום או טעם האם משה חלץ נעל אחת או שתיים? 

)של נעליך  במעומד או מיושב, האם במקום הסנה או רחוק ממנו, האם ניתן להוכיח מכאן שהיה מלך[

 ממשנתה של תורה, תשע"ו   האיחוד בחידוד, תשע"ו  []ג, המעל רגליך( 

)של נעליך מעל   ה[ור עם הקב"]לפני הדיבההבדל בין "חליצה" "שליפה" ו"של" לגבי נטילת ידים 

 דברי שי"ח, תשע"ח  ]ג, ה[רגליך( 

עיון הפרשה,   ]ג, ה[)של נעליך מעל רגליך(  ]משום קדושה או משום חציצה[לבישת נעליים במקדש 

 תשע"ב )עמ' מ(

עשר כוהן השוחט קרבן התמיד בבית המקדש, האם רשאי לנעול מנעלים בשעת השחיטה? 

 תשע"טעטרות, 

)של נעליך מעל רגליך( ממנו  ו, ולא במדרגה דמיונית הגבוהההאדם מחויב לעבודת השם במדרגת

 בארה של תורה, תשע"ז  ]ג, ה[

וחומר היצור, עקב, קרסים ולולאות, ]דיני נעל בית דין, התאמתה לרגל, חלקי הנעל נעל של חליצה 

)של נעליך מעל רגליך(   בנגיעה בנעל חליצה[רה, צורת הקשירה, התרת הרצועות, נטילת ידיים  רצועות קשי

 עומק הפשט, תשע"ח ]ג, ה[

   כיבוש הטבע[  היבם על חוסר שליטתו העצמית, תנועת התשובה כח]חליצת הנעל של שליטה על הטבע 

 דברי אמת, תשע"חמדברי המשגיח הגר"ד יפה זצ"ל  
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להוריד רק נעל אחת? ]מדוע משה נצטווה להוריד את נעליו? מדוע יהושע נצטווה  מהותם של הנעליים

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  ]ג, ה[)של נעליך מעל רגליך(  .[ מדוע שבט לוי בעבודתו ללא נעליים?.

 (מאספקלריא, תשע"ט )עמ'     מנעל בהר הבית ובעזרה

 (רפבירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' להר הבית  או לעזרה?   -איסור כניסה במנעל 

]לחצוץ בין האדם לאדמה שנתקללה בחטא אדם מנהג לבישת מנעלים, וחליצתם קודם עליה לתורה  

 קב ונקי, בראשית, תשע"חהראשון[  

 דברי הלכה, תשע"זסדר נעילת נעלים ללא שרוכים 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה הנעליים בעבורם נמכר יוסף

 משנת מהר"ל, תשע"ט  לנעול ולא לחלוץ נעלהקשר בין שמיעת בשורה טובה לאי אפשרות 

תשע"ט       עמ'(  24, תשע"ח )שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"אחל בשבת  באב שתשעה  מתי חולצים נעלים ב

 עמ'( 33)

 בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ' קמט( -גם אני אודך   חליצת מנעל קודם כניסה לסוכה

 ]יחלצם בידו, ברגלו, יטלטלם לביתו, מוקצה[שקעה עליו חמה בערב יום כיפור והוא עם מנעלי העור  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

 

 שם ה' :  נושא בפרשה

 

יראת  או מגדרי פירוש המילים האם הכוונה הנדרשת בהזכרת השמות היא מדיני הבנת]כוונת השמות 

או רק  השמותבכל  השם נאמר כתיבת החיוב לכוון גם על ו, אלוקינת ביאור הכוונה באמיר, הרוממות

"תנאי" בכל  . אמירתם בשעת אמירתם או קודם כוונת השמות • בקריאת שמע בלבד בשמות הנאמרים

האם מועיל על פי ההלכה • אמירת השמות ב"תנאי" בשם ומלכות • טעם אמירת    - בוקר על כוונת השמות

שם   יבביטו  מול עיניו כאשר מזכירו • הזהירות שם הוי"ה יורצלה, קודם התפי "אדון עולם"

לכתחילה ובדיעבד, ומה יעשה  - פירוש הכוונה המעכבת בפסוק הראשון של קריאת שמע  .במדוייק אדנ"י

כוונה בשאר שמות  . שנים מקרא ואחת תרגום" האם חובה לכוון בשמות באמירת  .אם לא כיוון כהוגן

•  ם" מדוברבאיזה "ש  - "ור "להגות את השם באותיותיו האיס ."ת-י", "צבאו-ל", "שד -א" :הקודש

שמות" הקב"ה הם "הנהגות"  "  .הרהור בשם הוי"ה ככתיבתו •הגדרת האיסור ועונשו, וכיצד מותר לאומרו

 עולמות, תיב  [והזכרתם גורמת לשפע

)אהיה אשר  [י' 'זכרי'ו של משה, 'שמבין מצת פסח למצת קרבן תודה, שמ]ההבדל  גילוי הנהגת הייחוד

   (כואספקלריא, תש"פ )עמ'    אהיה( ]ג, יד[

 (מטאספקלריא, תש"פ )עמ'   [, סנה גדל על מים]קול ה' על המים שם מ"ב שנמסר למשה רבינו על המים

 (עואספקלריא, תש"פ )עמ'   [דברים שבכתב אין לקוראם על פה] קריאת קרי וכתיב וקריאה מתוך הכתב

, תפילה, ברכת  עאת שמיר]ק את האדנות היא גופא הוי'ה?יראו שקיב וכתכקרי  -הוי"ה ואדנו"ת 

 עשר עטרות, תש"פ  [ג, טו( ]שמי לעולם וזה זכרי לדור דורזה ) [כוהנים
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   (קסאספקלריא, תש"פ )עמ'   המצוה להעלים את השם המפורש

 שפת אמת, תרמ"ב   ה" שבילי פנחס, תשע  [ג, יד]  [מהות השם]אהיה אשר אהיה 

נות ישיבת מיר, אוסף גליו-פניני הלכה  ]מחיקת השם[מלמד שכתב על לוח בכיתה אהיה אשר אהיה 

 )עמ' לא(תשע"ח 

תורת ראשי הישיבות,   [ג, טו]  )זה שמי לעולם, ברש"י( ]אדנו"ת והוי"ה אלוקים[כתיבת השם וקריאתו 

   קובץ גליונות, תשע"ח )עמ' יט(

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג(  [טו, ג] (לעולםזה שמי ) ?לכן את שם ה' האם משה ידע קודם

 ה" זרע ברך, תשע  [ג, טו]  )זה שמי לעולם, ברש"י(כתיבה כדיבור 

 ה" וישמע משה, תשע  [ג, טו]  )זה שמי לעולם(מחיקת שם ה' שנכתב בטעות על לוח 

משה רבנו הרג את המצרי ב"שם המפורש", ואף דוד המלך וישעיהו , קבלה]שימוש בשמות הקודש 

]ובשל"ה  'ספר יצירה'  אמוראים שבראו בעלי חיים על ידי צירופי השמות שב,  השתמשו ב"שמות"הנביא  

שברא 'גולם'. אמרו חז"ל: "יודע היה  מסופר רבי אליהו אבד"ק חעלם , הק' מובא שאף השבטים עשו כן[

ובדברי  בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ" ]"על ידי צירופן ובספר יצירה תני להו", רש"י[.

ויש לתמוה על הנ"ל מדברי , הרמב"ן נתבאר כי ה"אורים והתומים" היו שמות קודש שהשתמשו בהם

ָגא ֳחָלף   ֵמש ְבתַּ ", וצ"ע אימתי הותר המשתמש בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבאכל    -חז"ל: "ּוְדִאְשתַּ

ידי כשפים ם: ]א[ העושה מעשה על מצינו ג' חילוקי דיני כישוףבדיני  השימוש ב"שמות", ואימתי נאסר.

חייב סקילה. ]ב[ אם אינו עושה מעשה כמו האוחז את העינים, פטור אבל אסור. ]ג[ על ידי ספר יצירה 

דין "מעשה שדים", יש שאסרו ויש שהתירו[. וצ"ב במה שונה השימוש בספר יצירה מותר לכתחילה ]וב

]השבעות שמות  ושימוש ב"קבלה מעשית" קמיעות, לחשים וסגולות, כתיבת  ממעשה כשפים ושדים.

: מה "יחוסו" ]האם נחשב אדם הנברא בספר יצירה  המלאכים[ על פי ההלכה ודברי האריז"ל והמקובלים.

   [ב, יד])הלהרגני אתה 'אומר'( [ בשבתבריאת אדם על ידי ספר יצירה , הריגתו, ופו למניןציר, כ"ישראל"[

 ג" מחמדי התורה, תשע    עולמות, קלה

איסור קריאת שם הוי"ה ככתבו, וגדר קריאת שם אדנו"ת במקום שם הוי"ה, וכן שאר כתיב 

 (קואספקלריא, תשע"ט )עמ'   וקרי, והמסתעף

ר, אוסף גליונות ישיבת מי -מאמרי "עינינו גל" י( ]ו, ג[ -ד-ל ש-אל אברהם... בא )ואראשם שד"י במזוזה 

  תשע"ח )עמ' יח(

   ]קץ הגאולה וקץ השעבוד[ ... ה-די לבין התגלות בשם הוי-ל ש-ההבדל בין התגלות ה' בשם א

    שפת אמת, תרנ"ב   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד ]ו, ג[ה לא נודעתי להם( -די ..ושמי הוי-ל ש-וארא..בא)

   פניני אורח החיים, תשע"ח

 - , אמירת עלינו בסיום המילה ]פריה ורביה, בשעת מיתה נטילת היוד, מצות מילה י-ד-מהות שם ש

 נועם אליעזר, תשע"ח  י( ]ו, ג[-ד-ל ש-)וארא אל אברהם... בא  י[-ד-לתקן עולם במלכות ש

 

 מילת בנו של משה ע"י ציפורה :  נושא בפרשה

 תירוצים יח עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' צג(  כשמשה יצא לדרך עדיין לא היה בנו בן שמונה ימים
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נועם       ו"מעדני אשר, תשע      ד"הגר"א גניחובסקי, תשע   [ד, כד]   ?נומדוע לא קיים משה מצוות מילה בב

 אליעזר, תשע"ט

, קריאת שטרוד במצוה, וכשאינו טרוד, קודם מתן תורה]כ  פטור "עוסק במצוה" במילת בנו של משה  

 שלמים מציון, תשע"ח [ שמע בפגישת יוסף ואביו

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נט( מצוה[]הכנה לעיכוב ברית מילה בכדי להתכונן כראוי 

 שלמים מציון, תשע"זחיוב בית דין במילה במקום שיש מניעה זמנית לאב  

ן תורה, ו'חי בהם' בבני נח, האם מצוות ]דחיית ברית מילה מפני פיקוח נפש לפני מתגדולה מצות מילה 

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' מח( המילה הוא על התינוק או על אביו[

 ו" הגר"א גניחובסקי, תשע  [ד, כד] ]מילה ביוצא לדרך[פיקוח נפש בבני נח  

מדוע לא מל  או לעשות לו הטפת דם ברית ולצאת אתו לדרך? תינוק האם יש איסור לאדם למול

    תשע"ו ,מעדני אשר ]ד, כד[ )ויפגשהו ה' ויבקש המיתו( עם אשתו? ושאירהו נוו מיד את בנמשה רבי

 נועם אליעזר, תשע"ט   מעדני אשר, תשע"ג

   (קנואספקלריא, תש"פ )עמ'   הותרה או דחויה ה בשבת האם הוימילברית 

   (קנזאספקלריא, תש"פ )עמ'   אברהם אבינוה של מילברית ה

 מעדני אשר, תשע"ז  [ד, כה]אשה שהתחילה ברית מילה בתינוק, ואיש סיים את הברית  

 מעדני אשר, תשע"ז  [ד, כה]האם אשה יכולה למנות שליח לקיים מצוות ברית מילה? 

, קיום מצוה מילת משה ר]איחומאוחר זמן, או סכין זכוכית מיד  המובחר[]מן למול בסכין ברזל 

נוה  [הראשונה או החשובה, חופש מבית הסוהר, הנחת תפילין ללא טלית, קידוש לבנה לפני מוצאי שבת

 ההיכל, תשע"ז

]גרשום, צפורה מבנות מדין מצאצאי קטורה, מילה ע"י אשה מבנות קטורה[ ול? האם קטן כשר למ

 בארה של תורה, תשע"ו

]תינוק נולד במוצאי יום א' כעשרים דק'   אחת ולפי שיטת בנו אינו מהול אב מל את בנו לפי דעה

ם, אחר השקיעה, ונוהג כר"ת אף לקולא, ומל את בנו בשבת. בנו גדל ולמד בישיבה הנוהגת לפי הגאוני

נשיח  נמצא שנימול קודם זמנו, האם צריך הטפת דם ברית[ונצמא שברית המילה שלו זמנה ביום א', ו

 בחוקיך, תשע"ח

]חשש חובל בשבת, התלמד כבר על מילה בשבת ע"י מי שזו ברית המילה הראשונה שהוא מבצע 

 (הפרשה, תש"ע )עמ' מעיון   גויים, האם מותר לו לעשות מציצה[

והל לעזוב את ביתו ק, האם על המלה ע"י אשה, האם המוהל יכול להיות סנד]מי  המוהל בהלכה

, האם יש להימנע מלמול קת הדם לעפר בשבתיראיסור לש בז, מול בשבת וביום טובכשמבקשים ממנו ל

כמוהל, תחילת    אשה כמוהל ועכו"םבשבת, מוהל מומחה או מוהל ירא שמים, עמידת אבי הבן ליד המוהל,  

המילה ע"י מי שהוא פסול למול, מילה ע"י קטן וערל, מוהל שהשאיר תלתולי בשר, ביטול השליחות,  מעשה  

לתקוני שדרתיך, ביטול מצוות המילה, אב המל את בנו כמקריב קרבן, האם שייך למכור את מצוות 

 מסביב לשלחן, תש"פ  [המילה, מכירת מצוות, תשלומי נזק במוהל שהזיק
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 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מא(  מילה בשבת כשהילד הולך למות

 שלמים מציון, תשע"ז    ה" הגר"א גניחובסקי, תשע  [ד, כה]מילה ע"י אשה  

 

 הכרת הטוב :  נושא בפרשה

 

מונעת ,  לו  חייב נפשו  הפותח פתחו לחברו.  גודל חיוב הכרת הטובאפילו לבעל חיים ולדומם.  ]הכרת הטוב  

. כפי שיש ללמוד מיוסף הצדיק מבני ישראל כשיצאו ממצרים -נזק או צער עם מטיבו כל אפשרות של 

ובשל כך אדונו לא עובר על   ,מכירה הכרת הטוב לעבד על חסד שגמל עמו, גורם כי שחרורו הוא בגדר חיוב

פר בטובתו של חברו סופו "כל הכו. מעיקרי האמונה -חיוב הכרת הטוב  ."איסור "לעולם בהם תעבודו

חיוב הכרת הטוב מחשיב . חסרון מהותי בנפש האדם -פגם בהכרת הטוב  ."יכפור בטובתו של הקבהש

חיוב הכרת הטוב, אינו ם. כל גמול רע ל"בגידה" • הכרת הטוב אפילו למצרים שהרעו לנו לפני אלפי שני

פא תביעת רו. הלכהבכרת הטוב חיוב הה. קשור כלל לעמל של המיטיב, אלא נובע מההטבה שנתקבל

שהסכים לנתח בחינם ולבסוף התרשל וגרם לנכות • חולה המתבקש להעיד נגד רופא שריפאו • רופא 

 חיוב הכרת הטוב לנכרי  .המבקש להפנות חולים לבית החולים שהשתלם בו כהכרת הטוב על לימודיו שם

על כך  יב לנכרי שטעה כהכרת הטוב• האם צריך להש  תרומת כליה לרופא נכרי שחייב לו הכרת הטוב

שהנכרי השיב לישראל שטעה • מכירת מוצרים לנכרים ידידי ישראל בהמלצת הכנסיה שתגרום לחיוב  

 תעח עולמות,  [עובדות והנהגות .הכרת הטוב כלפיהם • הכרת הטוב לכומר או לגוי של שבת

יוסף, חיובה בבן נח, כללי הצדק הטבעי, רבינו ניסים גאון,  ]אשר לא ידע את הטובגודל מעלת הכרת 

את תודתו לרופא י"ש אלישיב הגר תרגום ,הכנסת האורחים של יתרו לטובתו, הכרת הטוב לזולת בשפתו 

 ( כג)עמ'  קובץ גיליונות, תש"פ-שואלין ודורשין   [באנגלית, מודים דרבנן בחזרת הש"ץ

 ה" פניני דעת, תשע  [ב, כ]  )ויואל משה(חיוב הכרת הטוב 

ואני אתן  )היליכי את הילד הזה והיניקיהו לי  שלח מתנה לחברו בטעות משום שחשב שעשה לו טובה

 ני חשוקי חמד, תש"פפני  )עמ' טו( יני חשוקי חמד, תשע"חפנ שכרך( ]ב, ט[

במשנת   ]ז, יט[)אמור אל אהרן קח מטך(    ]הכרת הטוב לדומם[  הכרת הטוב, מאי הכאת משה את היאור

שיחת הרב אליהו אליעזר דסלר,     בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז   מרבה תורה, תשע"ז   הפרשה, תשע"ו

 שע"זת

'אדם' מכיר טובה, ושאינו מכיר טובה נקרא נבל, כבהמה ] הכרת הטוב, מאי הכאת משה את היאור

)אמור אל אהרן קח מטך(  הכרת הטוב לדומם[במותה שהיא נבלה, וכצמח שנותק מן החיות שהוא נובל, 

    משנתה של תורה, תשע"ח  ]ז, יט[

]מכת שחין היתה  שחין בוצעה ע"י משה למרות הכרת הטוב מן הגחלים בבית פרעה מדוע מכת 

המכה היתה בידי שמים, הבדל בין הכאה ע"י פיח כבשן, הכרת הטוב לדומם, לא לקו כל גחלי מצרים, 

אספקלריא, תשע"ח )עמ' [ ט, ח] יח כבשן(וקחו לכם מלא חפניכם פ) דרך ביזיון לזריקה, מהגחלים גם ניזק[

 (עא

)אמור אל אהרן, ברש"י( ]ח, יב[  ]בור ששתית ממנו, זכויות אדם או חובות אדם[הכרת הטוב לדומם 

 מרבה תורה, תשע"ז
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 שאר עניני הפרשה:  

 

פנינים     תשע"ו   ה" מעינות מהרצ"א, תשע    ה"מאור השבת, תשע  [א, א] חיזוק בפרשיות שובבי"ם  

 עשר עטרות, תשע"ט   שיחת המשגיח הגר"א דסלר, תשע"ז   מרבינו אור החיים הקדוש, תשע"ז

   (קיטאספקלריא, תש"פ )עמ'   שובו בנים שובבי"ם

   (קכאאספקלריא, תש"פ )עמ'   תהליך כור היתוך -'זמן שובבים' 

 עשיעורי הרב רוזנבלום, תש"     ]א, א[)ואלה שמות(    ]ספר שמות[  סימן לבנים  ]ספר בראשית[מעשה אבות  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד   ]א, א[  )ואלה שמות(תיקון חטא אדם הראשון במצרים ובבניית המשכן  

 (טאספקלריא, תשע"ט )עמ'   מאמר פתיחה לחומש שמות וגלות מצרים -יש וביתו באו' א'

 מדי שבת, תשע"ז ]א, א[)הבאים מצרימה( הרחק משכן רע 

   דברי אמת, תשע"ח)ויוסף היה במצרים( ]א, ה[ להשאר צדיק בכל המצבים  -הירושה שנחלנו מיוסף 

   היה במצרים( ]א, ה[  )ויוסף נצלו ילדי ישראל שנבלעו בתוך הארץ]גלגולו של נח[ בזכות יוסף הצדיק 

 שבילי פנחס, תשע"ט

 (צטאספקלריא, תש"פ )עמ'  )ויוסף היה במצרים(   ההתמודדות עם מאורעות החיים

)וימת  בעליה?ות מקברת את נהיג עצמו ברבנות הרי המבנהג ברנעל מה סמכו גדולי עולם להת

 תשע"ו ,מעדני אשר  ]א, ו[יוסף וכל אחיו( 

)עמ' נז( לה  עיון הפרשה, תשע"ח ]בפטירת כל הדור ההוא, חיי סרח, חיי יוכבד[ ?מתי התחיל השעבוד

  תירוצים

)ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד  ]ששה בכרס אחת[ הבכורות ומספר הלויים מפקד

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סח( ותמלא הארץ אותם, ברש"י(

 שפת אמת, תרל"א ]א, ח[)ויקם מלך חדש( יסוד ההתחדשות 

 נר יששכר, תשע"ז ]א, ח[ )ויקם מלך חדש( המדרגה הפנימית והחיצונית בעולם ובמעלות הרוחניות

 (עגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   על מצרים הנ"מ להלכה במחלוקת "מלך חדש"

)ויקם מלך חדש על מצרים(  []אין כל חדש תחת השמש י הכרחי למידות טובותיראת שמים הינה תנא

 (האוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כ-מתוקים מדבש ]א, ח[ 

)לא   ]לימוד סדר טהרות ומסכת כלים, וידעתם כי אני ה', אחד מי יודע בסוף ליל הסדר  איך קונים דעת?

 (לואוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  מאמרי 'עין לא ראתה'-עינינו גלידעתי את ה'( ]ה, ב[ 

אוסף -י זאת ליעקבפנינ [י )הבה נתחכמה לו( ]א,במה היתה רשעת מצרים יותר ממה שהרעו בפועל? 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(

 תש"פהיא שיחתי,   [י )הבה נתחכמה לו( ]א,דימוי עצמי חיובי  
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הבה ) ]ל"ו מסכתות התלמוד הבבלי, הליכות עולם לו[פרעה מלך מצרים התנגד לתורה שבעל פה 

 שבילי פנחס, תשע"חנתחכמה לו( ]א, יא[ 

באר הפרשה,  ]א, יב[בה וכן יפרוץ( )כן יר ]'כן' ירבה במקום 'פן' ירבה[להרחקת ה'ספקות' באמונה 

 תשע"ח

 אשכול יוסף, תשע"ו ]א, יב[)כן ירבה וכן יפרוץ( ? התפוחתחת עץ  תהלכו נשות ישראל ללדמדוע 

 מחשבה תורנית, תשע"ח)ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך( ]א, יג[ "עבודת פרך" 

 (טואספקלריא, תשע"ט )עמ'  ? הנשים היו בכלל השעבודהאם גם 

 שאין לה עבודהרה איסור רדיה בעבד, מה נכלל באיסור, שלש פעמים בתו]איסור רדיה בפרך בישראל 

ה, בעבד עברי, בבן חורין, דברי רבינו יונה על אנשים הסרים למרותו, לרדות ל צריך שאינו עבודה, קצבה

ם ציבורי, ספרי בארון למקומו ספרה, אי השבת תור דברי לומר בחברו מפציר במי שאינו נוהג כשורה, 

קשה בבקשות מאשתו ובניו, לצורך חינוך בניו,    האם עבר,    -ולא עשאה    -ברדיה  מחברו פעולה נכללת    ביקש

)בפרך(  ת[טובו מהזולת מלבקש להימנע ישראל  גדולי הנהגתיגי ציבור לפעול לטובתו שלא כחוק, מנצ

 כהתעולמות, 

רשאי לתת להם לעבוד במלאכה הסתיימה המלאכה, , ו מסוימתר פועל לעבודה ]שכהרעת תנאי עבודה 

. ואם אין לו מלאכה לתת להם, משלם להם  יותר קשהממנה, אך לא במלאכה אחרת  קלהאו  זההאחרת 

שכר , שאז חייב לשלם להם " פועלים שהבטלה קשה להם" על מחצית היום, אלא אם כן היו  שכר בטלה"

, ובתחילת העבודה נתן לו עבודה  " ולא קבע עמו את סוג העבודה סתםכר עובד "ש, " על כל היוםמושלם

, ובתוך תקופת מסוימתשכר פועל לעבודה  .יותר קשהקלה, האם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה 

אדם או אצל  במקום אחר אך מסוג זההאם רשאי לומר לו להשלים עבודה , סיים את העבודההשכירות 

האם רשאי לומר לפועל שבזמן  , רלתוספת שכ בתמורה יותר קשהיל עליו עבודה האם רשאי להט, אחר

, האם רשאי אינו דורש מהמעביד שכר אלא עבור הזמן שעבדעובד , יאמר תהיליםאו  ישב ללמודהנותר 

, לא נסתיימה העבודהשכר פועל לעבודה מסוימת ו קלה יותר.  המעביד לכופו להמשיך בעבודה אחרת

 [.אינו מסוגל לבצע עבודה זו תברר שהפועל ה]ומה הדין אם קלה יותר עבודה אחרת  האם רשאי לתת לו

האם מותר למנהל לחייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה אחרת שיותר קשה  מלמדים ומורים:

ר במקום אב ששכר מורה פרטי לבנו, וחלה הבן, האם יכול להטיל על המורה ללמד תלמיד אח, ללמד בה

האם מותר לבעל פועל תחזוקה במוסד: , ת מורה מתפקיד של "מחנכת" למורה "מקצועית"העבר ,בנו

נשכרה לעבודות במשק בית, האם מותר לחייבה  העסקת נשים:, הבית לתת לו לתקן מכשירים מביתו

בהלכות   ""מנהג המדינה,  התפטרה לאחר לידת ילד נוסף, האם מגיעה לה פיצויים,  לצאת גם מחוץ לבית

 עולמות, רפה   [א, יד] [ועליםשכירות פ

 [סחורה או אבניםהבחירה בידו עמל תורה או עמל עולם הזה, ספינה טעונה ] עול תורה ועול דרך ארץ

   (מאאספקלריא, תש"פ )עמ'   )את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך( ]א, יד[

)וימררו את חייהם... אשר עבדו בהם בפרך( ]א, יד[  המנהג לקחת למרור דבר שתחילתו מתוק

 יד(אספקלריא, תשע"ח )עמ' 

ום המרור בקערת ליל הסדר , מיקעבוד', קושי השבמצרים מלידת 'מרים ם]מרירות חיי היהודימרור 

   (טואספקלריא, תש"פ )עמ'   ה קשה()וימררו את חייהם בעבוד [לתויכואופן א

   (סואספקלריא, תש"פ )עמ'   ?במצרים ]כור הברזל[וכך עם ישראל כיצד ז
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]מצוה או לא, האם בפני עצמה או חלק מהמצה והמרור, כשאין לו חרוסת האם לא יאכל מרור,  חרוסת

כמה להטביל, טיבול  המצוה בטיבול או באכילה, עבה או רכה, מי שאינו אוכל מרור האם אוכל חרוסת,

 כאתעולמות, ראשון בחרוסת או מי מלח, הטבלת המצה בחרוסת, הטבלת הכורך בחרוסת[ 

 ו"מלאכת מחשבת, תשע  [א, טו]שליחות לדבר עבירה בגוי  

מהותן של נשים גדולות היודעות להכיר ולהוקיר בחשיבות כל פרט ופרט ]פרטים קטנים שהם גדולים 

 היא שיחתי, תש"פ  [א, טו] (שם האחת שפרה ושם השנית פועה) [כחלק משלמות אחת גדולה

 בארה של תורה, תשע"ח  )וראיתן על האבנים( ]א, טז[  ]היום הרת עולם[מתוך ה"משבר" נולד תינוק 

משנת חכמים,     אבי עזרי, תשע"ז    ו" המצוות בפרשה, תשע   [א, יז]  ילדות(יהמ  נה)ותיראמצות יראת שמים  

 תשע"ד

אספקלריא, תש"פ    ?אמן ילדות העבריות להרוג את העוברים הזכרים במעיילמפרעה ה ווע  צמדו

 (קמז)עמ' 

מעדני אשר, דים( ]א, יז[ )ותחיין את הילמדוע סיפקו המיילדות מים ומזון רק אחר גזירת פרעה? 

 תשע"ח

, חוק זכויות החולה, רוח איש יכלכל ]ובפרט בשאלות הריוןמסירת תוצאות רנטגן לידי נבדקים 

פניני חשוקי חמד,   הילדים( ]א, יז[)ותחיין את    [מעשהו, כיצד להודיע ידיעה לא נעימה, רפואה, אתיקה, אמת

 תשע"ט )עמ' ג(

]רוצח בשב ואל תעשה,   האם יש חיוב הצלה לאדם שיעבור על אחת מג' עבירות חמורות אם ינצל?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח)ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים( ]א, יז[ רודף[ 

]כתבנו בספר זכויות, ירבו ההצטיינות ביראת שמים מביאה לאדם שפע כדי לקיים מצוותיו 

 פניני אור החיים, תשע"חכא[ -. ויעש להם בתים, ברש"י( ]א, כ)וירב העם ויעצמו מאוד.. זכויותינו[

העם ויעצמו מאוד...  )וירב ]בתי כהונה ולויה[ לשכר שקיבלו ים של המיילדותשמהקשר בין יראת ה

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   מעדני אשר, תשע"חכא[ -ויעש להם בתים, ברש"י( ]א, כ

)כל הבן  ]חטא מי מריבה[ ?מה ראו איצטגניני פרעה ב'מים' ומדוע ביטלו גזרתם משהונח ביאור

 פניני אור החיים, תשע"ח  הילוד היאורה תשליכון( ]א, כב[

 (נג)עמ'  אספקלריא, תש"פ  )לכל עמו לאמר( ]א, כב[מדוע ציוה פרעה על גזירת הזכרים לעמו דוקא? 

 תשע"ה שיעורי הרב רוזנבלום, ]ב, א[  )וילך איש מבית לוי( תיקון חטא מכירת יוסף ע"י משה רבינו

]פרישת עמרם ? האם אדם פטור מקיום מצוה כאשר יבוא לו אונס אחר תחילת קיום המצוה

תו, בכדי לא להביא ילדים לעולם, תקיעת שופר במקום שאוסרים על כך, התחלת ספירת העומר מאש

שעורי ליל  ]ב, א[  )וילך איש מבית לוי( כשיודע שלא יוכל להשלימה,  האם יש מצוה בעשיית חצי שיעור[

 ברכת יצחק, תשע"ושישי " 

 (קמאספקלריא, תשע"ט )עמ'  חיוב פו"ר כשיש חשש שיולדו בעלי מומין

נצטוה? והיכן המקור שמה הן המצוות ]דברי הרמב"ם שעמרם נצטוה במצרים מצוות יתירות 

 (מהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   [שנצטוה?
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  גרושין, מחזיר גרושתו[ פריה ורביה, ]מצוות חופה, קידושין,  'מצות יתירות'ב המצרים עמרם נצטוה

   (נהפקלריא, תש"פ )עמ' אס

לדודתו קודם מתן תורה, מה משמעות קידושין בעריות, אם מחמת ]נישואין    מרם ויוכבד דודתוענישואי  

איסור כרת עדיין לא נאסר, ואם מחמת ערוה שם ערוה כבר חל, מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין, 

אספקלריא,     אספקלריא, תשע"ח )עמ' לו(  ]ב, א[    )וילך איש מבית לוי(  במצרים נצטווה עמרם מצוות יתירות[

 (מבתשע"ט )עמ' 

'ועבדום ועינו אותם'? ך? כיצד קוימה בהם גזירת פר]מדוע לא שועבדו ב של שבט לוי במצרים יחודו

מלאכת     שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע]ב, א[    )וילך איש מבית לוי(  הדבר לידי ביטוי בנחלת הארץ?[וכיצד בא  

 (כזאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -עינינו גל   מחשבת, תשע"ט

 (פג"פ )עמ' אספקלריא, תש  למה פטר פרעה את שבט לוי מעבודת פרך?

 משנת מהר"ל, תשע"ט ]ב, ב[ ( ותרא אותו כי טוב הוא)כשנולד משה לא היה ליוכבד צער לידה 

מעדני  ]ב, ג[  (הילד ותשם בסוף על שפת היאור ותשם בה את) ?אדם לחיות בתוך המיםיכול מן כמה ז

 תשע"ג ,אשר

 ה" , תשעאשכול יוסף  [ב, ג]מה קרה לשאר הילדים שהושלכו ליאור? 

אשכול יוסף, ב, ה[  ] )ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור(מהיכן למדנו שבת פרעה רחצה לשם גירות? 

 ה" תשע

?  גר קטן שהגדיל ומחה ובטלה גירותו, האם יתחייב מיתה על אכילת אבר מן החי כדין בן נח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חב, ה[  ] בת פרעה לרחוץ על היאור()ותרד 

הגר"א ב, ה[ ] העומד להתגייר, קטן העומד לגדול[ גוי] ?להתארגן קודם זמן המצוההאם חייב אדם 

 אורות הגבעה, תשע"ח   ו"גניחובסקי, תשע

באר הפרשה,    שלמים מציון, תשע"ז ה, ברש"י( ]ב, ה[ותשלח את אמתה ותקח) חיוב השתדלות האדם

 פניני אי"ש, תשע"ח   )עמ' כה( תשע"ז

   (קמאספקלריא, תש"פ )עמ'    )ותשלח את אמתה ותקחה( ה ככל יכולתך!עש

ו, תמר, גר שנתגייר קודם מתן תורה ]האם אנשי שכם התגייר בת פרעהיור ג - גירות קודם מתן תורה

 (כאספקלריא, תש"פ )עמ'   ( ]ב, ה[, ברש"יה לרחוץ על היאור)ותרד בת פרע  [האם כקטן דמי

 ד"שר ליהודה, תשעא  [ב, ו])והנה 'נער בוכה'(  פסול לוי בשינוי קולו 

והנה נער )  על מה שעתיד משה לדחותו מללכת לפני ישראל ,בוכה 'נער'מלאך מט"ט שנקרא 

 שבילי פנחס, תש"פ [וב, ( ]בוכה

ותראהו את ותפתח ) ילדים? רצח ראתהיום , כאשר בכל בת פרעהכיצד התעוררה רחמנותה של 

 תשע"ד ,מעדני אשר  ]ב, ו[( הילד והנה נער בכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה

   (פזאספקלריא, תש"פ )עמ'   [ה שלא במקומהונוה, וענ]ע אל תאמר נער אנוכי

 ]ב,ט[את הילד הזה והיניקיהו לי(  )היליכי ילד מאומץ האם חייב בכבוד הוריו או הוריו המאמצים?

 תשע"טנועם אליעזר,   הריגת

 ו"שלמים מציון, תשע  [ב, יא]  ]אומדנא, עדות בעל דבר, רוח הקודש[דיני הראיות בבני נח  
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 מלאכת מחשבת, תשע"ט]אשת דתן[   ? מי היתה שלומית בת דברי

באר הפרשה, תשע"ז )וירא בסבלותם( ]ב, יא[ להתבונן בצרכי הזולת להיטיב עמו ולמנוע ממנו צער 

 )עמ' י(

 היא שיחתי, תש"פ ]ב, יא[ )וירא בסבלותם(  ]נושא בעול עם חברו[ אכפתיות

)וירא כי אין  וליד צאצאים הגונים?שייתכן וי, בשל הסיכוי מיתההחייב האם ייתכן לפטור אדם 

 תשע"ב ,מעדני אשר ]ב, יב[ איש ויך את המצרי( 

 תשע"ב ,מעדני אשר  ]ב, יב[ )ויך את המצרי ויטמנהו בחול( ?האם יש חיוב קבורה במת גוי

 ב"אורייתא, תשע  [גב, י]הגדרת רשע ודיניו  

]פסלות דיין ושופט, מחת גיל או  ?האיש המכהמדוע טענו דתן ואבירם שמשה היה פסול לדון את 

  מעדני אשר, תשע"ח)מי שמך לאיש שר ושופט( ]ב, יד[ הרכב חסר[ 

]ישוב ארץ ישראל, ל כשכך יוכל גם יהודי לבנות? לגוי בישראמען היתר בניה פעול להאם מותר ל

 ני חשוקי חמד, תש"פפנינם( ]ב, ח[ ה ויושיען וישק את צא)ויקם מש היתר מכירה[ ם,לא תחנ

אמירת דברים דו ]האיסור להתחזות לגוי, מפני פיקוח נפש,  שינוי זהות בשעת סכנה -התחזות לגוי 

משמעיים, שינויי מלבוש של המקורב למלכות, שינויי מלבוש בשעת שמד, שאלות מעשיות מתקופת 

עולמות,     ה"מעדני אשר, תשע   [ב, יט]  כמורה[השואה, שימוש בדרכונים מזויפים, גילוח זקן, לבישת בגדי  

 קלט

 פיקודיך דרשתי, תשע"ט ]המטה שנברא בע"ש בין השמשות[כיצד הגיע המטה לידי משה רבנו 

 ו" מדי שבת בשבתו, תשע  [ב, כג]חבלי גאולה  

לידה מחדש ביציאת מצרים, השיבה למעלת  ]  למעלת האבותלשוב    -ה מחדש  דהגאולה היא בכוח לי

בעצמנו, יציאת מצרים שורש כל עיקרי האמונה, כאילו כפר בעיקר, להתחדש בכל  האבות להיות אבות

 (ואוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -י דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"לחשבת  יום בתורה ובמצוות[

מהם מצפה הקב"ה שמעשיהם יהיו  הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ו]ענין של ניסוח 

ל כלל ישראל כעם חסר אמונה, לכן ומכיוון שהתנסח בלשון שנשמע ממנו דברי גנאי ע, בתכלית השלימות

)וימת מלך מצרים...ותעל שועתם  לשון הרע[ .נענש על כך לפי גודל מעלתו כאילו חשד בכשרים ולקה בגופו

 היא שיחתי, תש"פ אל האלוקים( ]ב, כג[ 

האיחוד )וימת מלך מצרים...ותעל שועתם אל האלוקים( ]ב, כג[  מדוע זעקו בני ישראל במות פרעה?

 ידוד, תשע"גבח

באר הפרשה,        ו" כאיל תערוג, תשע      ה" כאיל תערוג, תשע   [ב, כג]  )ותעל שוועתם אל האלוקים(לה  עניני תפי

נחל אליהו, אוסף גליונות ישיבת    אמת, תשע"ח )ח"ב( דברי   דברי אמת, תשע"ח )ח"א(   תשע"ז )עמ' ט(

    מיר, תשע"ח )עמי יא(

( ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים)כוח תפילת יהודי פשוט בעת צרתו 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(-נחל אליהו  [כג,ב]

   ]תפילת הכהן ביום כיפור נגד תפילת הולכי דרכים בעת הגשם,  של יהודי בעת צרתו כוחה של תפילה

 (אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כ-נחל אליהו ב, כג[)ויאנחו בני ישראל מן העבודה( ]
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זרע  ג, א[ ])אחר המדבר(  ]מקום מרעה או מקום שומם[הגדרת "מדבר" בתורה, ובדין ברכת הגומל 

 תשע"זברך, 

)המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא( בכל עת ובכל זמן ובכל מקום אפשר להתקרב אל ה' 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סח(   )עמ' כ( אר הפרשה, תשע"זב ]ג, ה[

 תשע"ז  ו" נר יששכר, תשע    ה" נר יששכר, תשע  [יב-ג, י])מי אנוכי כי אלך(  מידת הענווה 

]מה באו ישראל לתקן במצרים? וכיצד הדבר בא לידי ביטוי במצוות קרבן  משמעות 'פקוד פקדתי'? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  ]ג, טז[ )פקוד פקדתי אתכם(  הפסח שנצטוו קודם יציאתם[

 [שהרי לא שינו את מלבושם?ם,  הרי ממילא לא ילבשו]  ?מדוע ציוה הקב''ה לשאול שמלות מהמצרים

 תשע"ד ,מעדני אשר  [כב, ג]ם( ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכ...ושאלה אשה משכנתה)

ושמלות  ...ושאלה אשה משכנתה ) ]האם היתה כאן השאלה או נתינה[לשאול מגוי כשיודע שלא יחזיר 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סה(  [כב, ג]ם( ושמתם על בניכם ועל בנותיכ

אורות       "זתורה והוראה, תשע  ]ד, א[  )והן לא יאמינו לי(  פי אותות: סימנים ומופתים בהלכה-נבואה על

  הגבעה, תשע"ז

 )והן לא יאמינו לי(  ]נחש, צרעת, הפיכת מי היאור לדם[  ?מה מסמלים שלושת האותות שנתן ה' למשה

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט  ]ד, א[

, דין וחסד, דיבור לשון 'הלוים ' 'וענון]'ויע משה לבין העברת הכהונה לאהרן אחיוהקשר בין דברי 

  בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח ]ד, א[ והן לא יאמינו לי(ויען ויאמר, ) הרע על ישראל[

]ד,   )והן לא יאמינו לי(  ]מיד, ולא בסוף כמבואר ברמב"ם במדבר לשון הרע[פו  החושד בכשרים לוקה בגו

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' פה( יג תירוצים   א[

)ויהי לנחש  [עקבו לא יפסיק? אפילו נחש כרוך על] ?ה"עם הקבבעודו מדבר ברח משה מהנחש  מדוע

 תשע"ד ,מעדני אשר  ]ד, ג[וינס משה מפניו( 

 היא שיחתי, תש"פ   [ד-גשלח ידך ואחוז בזנבו( ]ד, ...  ויהי לנחש וינס משה מפניו)מנחש למטה 

בארה של תורה,   [ד)שלח ידך ואחוז בזנבו( ]ד, מהדרך   ]רח"ל[הדאגה היתרה והחיבה לבן שנשר 

 תשע"ט

בגדרי  ,ואין בו םמי שחושדישבח ל ,בדיבורבמעשה או ה חשד במחשב]החושד בכשרים לוקה בגופו  

)והנה ידו מצורעת   , חשד בכשרים נובע מחסרון אמונה[, האם בני ישראל במצרים היו כשריםחשד בכשרים

 עומקא דפרשה, תשע"ו ]ד, ו[ כשלג( 

)ויחר אף ה' במשה,  לוי במקום כהן משה רבינו דול הטמון בעונש של הקב"ה למנות אתהחסד הג

 שבילי פנחס, תשע"ז  ]ד, יד[ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי( 

 )ויאמר יתרו למשה לך לשלום( חילה?האם הוי לשון מ 'לך לשלום'אדם שחייב כסף לשני ואמר לו 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נג(   תשע"ד ,מעדני אשר  ]ד, יח[

 )ויאמר יתרו למשה לך לשלום(   'בואך בשלוםראת ביקורו של גדול הדור בנוסח 'ברוך  הכינו שלט לק

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נג(  ]ד, יח[
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)לך שוב מצרים   ים בנולד[]אין פותח  ?יהנה מנכסיו  אאיך התירו את הנדר לחמיו של רבי עקיבא של

 תשע"ב ,מעדני אשר  ]ד, יט[כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך( 

 ד" הגר"א גניחובסקי, תשע    ה" מחמדי התורה, תשע  [ד, יט]התרת נדר לטובת הזולת לצורך מצוה  

חשש סכנה וודאי ]שות, כדי להציל את חברו ממיתה ודאית ת נפס לספק סככאסור לאדם לה

למשה ללכת למצרים להציל את כל ישראל, ולכן הגולה  ור שים היה אסלכן אם לא מתו כל האסכנה, 

)לך שוב מצרים כי מתו כל ל, מפני סכנת גואל הדם[ לעיר מקלט אסור לצאת אפילו להציל את כל ישרא

   ה על משך החכמה, תשע"טכמבינת הח    ]ד, יט[האנשים המבקשים את נפשך( 

, צדקה תציל ממות, לתת לעני מבוקשו, מצוה לקיים דברי כמחיה מתים]הנותן צדקה עני חשוב כמת 

 י, תשע"חקב ונק  ]ד, יט[)לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך(  המת[

]כיצד בא לידי ביטוי במצרים? מדוע זכה החמור בשונה מיתר הבהמות הטמאות  חמורו של משיח

נושא זה ]המשך  שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט  ]ד, כ[  )וירכיבם על החמור( למצווה על שמו ]פטר חמור[ ?

 בפרשת וארא ובא שנת תשס"ט[

מגישי  ]ד, כב[)בני בכורי ישראל( לקבל מתנה מכהן  ]ישראל, אדם חשוב[פדיון הבן בהסכמת אבי הבן 

 מנחה, תשע"ו

כך, פסול עדות, חשיבות, חיבה יתירה, כשאינם המקור ל]האם ישראל קרוים 'בנים' למקום, ומתי? 

  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' סח(  ]ד, כב[)בני בכורי ישראל(  [מקיימים את התורה

 ו" אשכול יוסף, תשע  [ד, כה]האם מצות מילה מתקיימת גם בלילה?  

]הרדמה מקומית או מלאה, האם מתקיימת המצוה בישן, שליחות של ישן, שמירת  מילה בהרדמה

 ה ההיכל, תשע"ונו  [ד, כה] המקדש בשינה[

]ד, כז[ )ויפגשהו בהר האלוקים וישק לו(  על מה סמכו העולם לנשק בבית הכנסת הרי זה איסור?

 פיקודיך דרשתי, תשע"ט   ו"קול יעקב, תשע   תשע"ו ,מעדני אשר

 ד" נוה ההיכל, תשע  [ד, ל]האם משה עשה את האותות בשבת?  

 נועם אליעזר, תשע"ט )הם ילכו וקוששו לעצמם תבן( ]ה,ז[גזירת פרעה לעם לקושש בעצמו תבן 

 

 : יםיאקטואל יםנושא

 

ר אבר, מום ריב עוף מחוס'תמים' וגם 'מובחר', המק]גם מנחה ונסכים 'תמימין',    להקריב קרבן 'תמים'

שרייבר הגרי"ב  שיעורי בינה  מות, תמים יהיה, להביא מובחר[  המטיל מום ב'גרמא', לשמור על התמיעובר,  

 (יבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -שליט"א

ה בכדי ]הקדמת שונא לאוהב במצוות פריקה וטעינבנתינת צדקה?  הבהאם יש להקדים שונא לאו

 האיחוד בחידוד, תש"פ לכוף את יצרו, במצוות הלואה, בביקור חולים, במשלוח מנות[
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]הנאה עבודה זרה  עובר ברחוב ונעצר להסתתר מהגשם תחת סככה, ומתברר שהיא שייכת לבית  

לה, בית תיפלה, כשמרפסת בית התפילה בנויה בחריגת בניה, פולשת לשטח מעבודה זרה, לישב בצי

  האיחוד בחידוד, תשע"ח הציבורי, איסור הנאה מצל, איסור הנאה משעון של בית עבודה זרה[

ך' האם היא חלק מהזימון, אם אחד מהשלושה לא שמע צריך אמירת 'רבותי נברברכת המזון, ] זימון

האיחוד בחידוד,  לומר שוב, מדוע פותחים 'רבותי נברך', כוונת 'שאכלנו משלו', הזמנה למילי דקדושה[

 תשע"ז

]האם בעל גמ"ח יכול לחייב עדים לחתום על יקוח נפש מ"ח בשבת במקום פחתימת ערבים על ג

כשמכיר את הערבים ניתן ערבות לצורך הלוואה כסף בשבת במקום פיקוח נפש, דיני ממונות בפיקוח נפש,  

לקבל מהם תקיעת כף שיחתמו על השטר במוצ"ש, חובת קופת גמ"ח ציבורית לשמור על כספי הגמ"ח  

שקר משום פיקוח נפש, אסור להציל עצמו בממון חברו, ספקו של  בים טובים, עדות ולהלוות בחתימת ער

דוד המל, פלישתים בגדיש, לא תעמוד על דם רעך אינו משעבד את ממון הזולת, חובת הצלה, זכות הקנין, 

כשבעל הממון נמצא במקום ההצלה, האם רופא יכול לתבוע ממון על הצלת נפשות, לווה ממון להציל 

שתתף עמו בפירעון ההלוואה, כשאין לניצול כסף האם יכול לקחת ממון חברו בתקווה שהציבור ייהודי 

  האיחוד בחידוד, תשע"ד  כשיודע שלא יוכל להחזיר[ 

יודע  המדפיס ספר בנושא, כאשרלהסתיר ידיעת מראי מקומות מחברו רשאי אדם האם 

ורצונו כי יהיו  ספר בנושא,  בדעתו בעתיד להדפיס בעצמו]הסיבה:  ?שהמ"מ ודאי יעשירו את ספרו

, זכויות יוצרים, פרסום שיעורים של אדם או קיבוץ מאמריו בספר דבריו נודעים לראשונה מספרו שלו

מוד תורה', עין  אי מקומות הוא בכלל 'תלללא רשותו, השגת גבול, המלמד תורה לאחרים, האם פרסום מר

 , חסרון בקיאות במראי מקומות אינו מוריד בהכרח מגדלות בתורה[טובה, חסרון בקיאות במראי מקומות

 האיחוד בחידוד, תשע"ב

מזבז על יבזבז יותר מחומש, מקורו ]האו כדי לצאת ידי כל השיטות    -כמה לשלם עבור הידור מצוה  

מיוסף והמצרים, הידור מצוה עד שליש, הידור ממוני והידור איכותי, ללכת ביום כיפור בגרביים להדר 

במצוות 'ועיניתם את נפשותיכם' נעילת המנעל, הדלקת נר חנוכה לבני ישיבות הנוהגים לדעת השו"ע, ולא 

החמיר כדעה המחמירה לצאת ידי ספק לקיים מצוות ם בחנוכה, בכל הלכות שבת האם לנמצאים בבית

שבתון, כשמבטל בכך מצוות עונג שבת, הידור מצווה בגוף המצווה לעשותה נאה, אך לא לצאת ידי חובת 

 י כהן, תש"פמעדנכל השיטות, להדר כדי להראות חביבות המצוה[ 

אחר , נר אחדרק בשעת הדלקה ]יש לו להדליק נרות המהדרין ללא הדלקת נרות עיקר המצווה 

האם ידליק את נר איש וביתו מיד בזמנו ואח"כ ידליק נרות ההידור בעצמם   ,גיע שאר הנרותזה ישיכבה נר  

המצוה בהידור ואפי' העיקר לכן אפשר שימתין לקיים  או שאי אפשר לקיים מצוות ההידור בלא מצוות

 מעדני כהן, תש"פמאוחר יותר[  בזמן

]האם צריך להגעיל את התנור ?  או הרחקה בעלמא  'חפצא דאיסורא'  יאפת שנילושה בחלב האם ה

תאכל עם שלא יהיה חשש שבאופן צורה מיוחדת שנאפתה בו, האם מועיל לחלקה לחתיכות קטנות או ל

בטל חלב ביין להעבירה לגוי או יש לחוש שמא ימכור אותה ליהודי, האם מותר לאם מותר , הבשר

עבר ואכל פת שנתערב בה חלב , פת שנתערב בה חלב אחר אפיה, שישתהו עם בשראו יש לחוש לכתחילה 

 מעדני כהן, תש"פבאפיה האם מברך ברכת המזון[ 

 מעדני כהן, תש"פקרא צוארו במקום צואריו ]שינוי משמעות[   -טעות בקריאת התורה 

 מעדני כהן, תש"פ חמישי ולא נשארו ג' פסוקים תקינים לעליה בשני ו  -טעות בקריאת התורה 
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כבר שמעו בעבר, האם רשאי לומר שלא 'נהנה' ממנו, או שחסרה לו הרגשת מע שיעור תורה שש

מוע תורה, לימוד במקום שליבו חפץ, ביטול תורה ]מסיר אזנו מש' 'בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

 ד בחידוד, תשע"בהאיחוכשאינו מחדש דברים נוספים[ 

]להעיר ישן לצורך קיום מצוות קריאת שמע, ישן האם יש חיוב להעיר את הישן לצורך קיום מצוה? 

, הוצאת ישן מסוכה לצורך אדם אחר, חיוב הצלה והשבת אבדה לאדם, השבת גופו, השבת רוחניותו, פטור

שתלה של אבר מן המת, שוגג  אבדה מדעת, להעיר כהן הישן באוהל המת, האם מותר לכהן לקבל בניתוח ה

 ישיבת ברכת יצחק, תש"פ-שיעורי ליל שיש או אנוס, מה חשב קודם שנרדם[

]בהפסקת חשמל האם ניתן להטמין את האוכל בתוך שמיכות, לחמם בקבוק  הטמנה -מדיני שבת 

תינוק בתוך מים חמים, להטמין עוף קר בתוך חמין, לשפוך מים חמים לטרמוס, הטמנה בדבר שאינו 

טה במגבת, להטמין מאכל לתוך החמין המונח על האש, האם מותר מוסיף הבל, לעטוף סירים שעל הפל

(, 15מי דעת )  כסף בתוך תנור חם, מאכל שהוטמן בטעות באופן האסור, מה דינו[להניח חלה עטופה בנייר  

 תש"פ

דירת החמין המתחיל להישרף, להוציא בכף אוכל מסיר המונח על האש,  ]לבחוש בק  מגיס  -מדיני שבת  

ים רטובים בבית, האם יש הבדל כיצד נרטב הבגד, טלטול בגדים רטובים בשבת, ניגוב בדיעבד, תליית בגד

 תש"פ(, 17מי דעת )   רטיבות בשבת[

בת והרי היא נרטבת כיצד מותר לנגב ידים במגי,  האם מותר להרטיב בשבת בגד נק]  כיבוס  -מדיני שבת  

 (, תש"פ18מי דעת ) [האם מותר להכין רטיה בשבתכך, ע"י 

ת, סידור המיטה בשבת, סחיטת פרי בשבת, אסור מדאורייתא, קיפול הטלית בשב] גיהוץ -מדיני שבת 

 (, תש"פ02מי דעת ) מדרבנן, מותר[

ת, הסרת איפור מהפנים או לק האם מותר לאשה להתאפר בשב] איפור צביעה וגזיזה -מדיני שבת 

האם גם גזירת  ם, מדוע מותר לאכול מאכלים אדומים בשבת הרי זה צובע את השפתיימהציפורניים, 

 (, תש"פ21מי דעת )[ ה, תלישה או גזיזה שערה אחת אסורה מן התור

כיצד  ת, צמותיה של הילדה התפרקו האם מותר לשוב ולקולען בשב] סירוק, תלישה -מדיני שבת 

ציפורן שנתלשה קצת האם מותר ת, רק "פאה" בשבהאם מותר לס ת, מותר לסרק את השערות בשב

  ת[ מותר לקלף גלד של פצע בשבת, הוצאת לכלוך תחת הציפורן, חיתוך יבלת,  האם הסירה לגמרי בשבל

  (, תש"פ22מי דעת )

כל סעודת ם, האם מותר לאם בקבוק של תינוק בתוך מים חמיהאם מותר לחמ] זריעה -מדיני שבת 

 אל המים,   נפלו מהאגרטלשפרחים ם, החזרת להעביר אגרטל פרחים ממקום למקושבת בחצר עם דשא, 

הכניסו לאגרטל עם מים, להכניס או האם מותר לת, קיבל זר פרחים בשבת להוסיף מים לאגרטל בשב

 (, תש"פ23מי דעת ) להוציא גרעין אבוקדו מצנצנת מים[

]הזזת עציצים, עציץ נקוב, שאינו נקוב, ללכת או לרוץ על דשא, להריח מצח המחובר    זריעה  -מדיני שבת  

 (, תש"פ24מי דעת ) לקרקע, לברך ברכת האילנות, שימוש בסיכת ביטחון[

]חיבור שני ניירות ע"י סיכה, ניפוח בלון או גלגל ים, ניפוח מיטת  הידוק ניפוח וקריעה -מדיני שבת 

 (, תש"פ25מי דעת ) אויר, קריעת נילון נצמד או נייר כסף מהגליל[

האם צריך להקפיד שלא  ה,  שכח להכין נייר חתוך לפני שבת מה יעש ]  חיתוך, מכה בפטיש  -מדיני שבת  

מי   ם, כללי מלאכת כותב[האם מותר לחתוך תחבושת בגודל מסוי ך,  לקורעו במקום הנקבים העשויים לכ

 (, תש"פ26דעת )
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לכתוב או לצייר  ר, האם יש איסור לכתוב ע"ג אותיות הכתובות כב] כתיבה ומחיקה -מדיני שבת 

ה,  ח כתיבלשחק בלוע, האם יש איסור לעשות באוויר סימני אותיות עם האצב ן, באדי כפור שעל החלו

ת, הפרדת דיבוק שתי אותיות בספר תורה יה לאכול עוגה שיש ע"ג אותיוהאם קיימת בע למחוק כתם דיו,  

 (, תש"פ27מי דעת ) בשבת[

אותיות הכתובות ע"ג העוגה  ת, יוהאם מותר לקרוע את הדף בין האות] כתיבה ומחיקה -מדיני שבת 

עוגה שיש  ת,  ספר שכתובות בו אותיות על חודי הדפים האם מותר לפותחו בשבה,  ינו ממין העוגמדבר שא

מי  ת, החזרת ידית שנשמטה מדלת, הסרת חלון כפול נגד סערות[עליה אותיות האם מותר לאוכלה בשב

  תש"פ(, 28דעת )

סתה ומדרכה שכ ו,  האם מותר להניח בשבת קרש בתוך שלולית מים כדי לעבור עלי]  בונה  -מדיני שבת  

ת, האם מותר להרכיב לול או עריסת תינוק בשבת, סגירת בקרח, האם מותר לפזר עליה חול או מלח בשב

  (, תש"פ29מי דעת )  בקבוק תינוק שיש בו הברגה, פירוק והרכבת בקבוק טרמוס, הגבהת והנמכת סטנדר[

נתקע במגירה או שמפתח ת, להנמיך את ראש המאוורר בשבלהגביה או ]  וסותר בונה -מדיני שבת 

שננעלה וילד  , פריצת דלת בית שננעלה, דלת ביתבקופסת תכשיטים וכדו', האם מותר לשבור את המנעול

   (, תש"פ30מי דעת ) בתוכה, הוצאת דלת והחזרתה מציריה, חיתוך חבל הנועל ארון[

האם יש איסור בסגירת  ן,  צפור נכנסה לבית דרך החלון האם מותר לסגור את החלו]  צידה  -מדיני שבת  

דג  ת, אם נכנסו זבובים לקופסת הלחם כיצד מותר לסוגרה בשב ת, לת או החלון כשיש זבובים בביהד

ת, הצלת דג קטן באקוריום מדג גדול ע"י תפיסת הגדול, הצלה בבעלי  באקווריום האם מותר לתופסו בשב

 (, תש"פ31מי דעת ) חיים, צער בעלי חיים[ 

 ת,  בשבדבורה המסתובבת ע"ג השולחן ומפריעה מאד לסועדים, האם מותר לצודה  ]  בונה  -מדיני שבת  

 ש, האם מותר לפרוס שמיכה ע"ג עריסת תינוק ע"מ להצל על התינוק מהשמ ת, כללי עשיית אהל בשב

ה, להניח 'חמור' שולחן מ שלא יכנס הגשם לתוכהאם מותר לכסות את הסוכה ביריעת ניילון )ברזנט( ע"

 (, תש"פ33מי דעת )על גבי רגליו, להניח פלטה[ 

האם מותר לכסות כלי  ו',האם מותר לעשות צורה של אהל ע"י ספרים וכ] בונה וקושר -מדיני שבת 

 (, תש"פ34מי דעת ) ["שרקו"שיטות הפוסקים במלאכת  ת, כללי עשיית אהל בשב ת, גדול בשב

האם מותר לאשה לקשור קשר  ן,  מהו קשר אומ א,  מהו קשר שאינו של קיימ]  בונה וקושר  -מדיני שבת  

ב בור שנפער ו, קשירת חבל סביהאם מותר לקשור את קצוות חוטי הציצית שנפרמ ש,  כפול במטפחת הרא

באדמה, קשר העליים שקשרו בקשר כפול האם מותר להתירו בשבת, האם מותר לעשות קשר אחד ומעליו 

 "פ(, תש35מי דעת ) קשר עניבה[

]כללים במלאכת הוצאה, לבישת חולצה על חולצה בכדי להראות לחברו,  מלאכת הוצאה -מדיני שבת 

 (, תש"פ36מי דעת ) מעיל גשם, ניילון על הכובש שלא ירטב, ממחטה על הצווארון לספוג זיעה[

ת הרבים בפאה המכוסה ניילון, משקפיים, משקפי ראיה, ]יציאה לרשו מלאכת הוצאה -בת מדיני ש

משקפי שמש, שעון יד, תכשיטים, אות הצטיינות על בגד של חייל, תוית על רגישות אלרגית, מקל הליכה,  

 (, תש"פ37מי דעת ) ומקל העשוי לכבוד[

]בגד שתפורים בו כפתורי רזרבה, תוית מניקוי יבש, לולאת תליה של בגד   מלאכת הוצאה  -ני שבת  מדי

 (, תש"פ38ת )מי דע שנקרעה, יצא בטעות למקום שאין בו ערוב כיצד ינהג, עירובי חצרות[

]עירובין בשכונה גדולה או עיר גדולה, מחיצות גמורות או צורת הפתח, עיר  רוביןעי -מדיני שבת 

  (, תש"פ39מי דעת ) מעורבת, כמות הפת לעירוב, היכן להניח את הפת[
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]עירוב חצרות בעיר מעורבת, עירוב תחומין, מהיכן מודדים אלפיים אמה, מהי  וביןעיר -מדיני שבת 

 (, תש"פ40מי דעת ) עיר שנחשבת כולה כד' אמות[

יש להעיר להם האם  הכניסו ספר תורה לבית כנסת ויש אנשים הלומדים ואינם מבחינים בכך,

]עמידה בפני ספר תורה, קימה לכבוד תלמיד חכם וספר תורה באמצע לקום, מפני כבוד התורה? 

 ע"חהאיחוד בחידוד, תש[ הלימוד, עשיית 'פעמונים' לספר התורה

]זמן קריאת שמע, זמן תחילת התפילה, המתפלל   לילהאת שמע של זמנה של תפילת מעריב וקרי

 (לדאספקלריא, תש"פ )עמ'    [האם יקרא קריאת שמע עמם בשעת הדחק ן מוקדםיבמני

אספקלריא,  ת המצוות וההודאה[ רכו בת הנהנין כלפני אכילה, א]ברכ שתי ברכות התורה של רש"י

   (מותש"פ )עמ' 

 ו?ברכה אחרונה על התמרים בבית אכל תמרים בבית ועומד לאכול מזונות בכולל האם יברך

טול ברכה או ברכה , ברכה שאינה צריכה, ביקומו, שבעת המינים, חיוב ברכה במ]ברכה אחרונה מעין שלש

כילה אחת לענין שינוי מקום, אכל חצי שאינה צריכה, אכל תמרים ומזונות האם נחשב כשתי אכילות או א

נפשות רבות, בביאת מלך המשיח האם  מעין שלוש או בוראשיעור מזונות וחצי שיעור ענבים האם יברך 

אוסף -החבורות בישיבת מירראשי מ פניני הלכה [ברכה אחתת חכם ומלך או יברכו שתי ברכות: על ראי

 (מדגיליונות, תש"פ )עמ' 

, מדוע בחנוכה 'לשנה  ]זכר השואה  יכרוןזיהדות אירופה והמפתח לקביעת ימי  חורבן    -  תעשרה בטב

  זצ"ל  "שהוראת החזון אי רוע למועדי השנה,יהקשר בין הא, דוהודאה ולא מילל האחרת' קבעות לה

 (נאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הרב דוד נויגרשל שליט"א [ליחידים לומר קדיש בעשרה בטבת

   (קסה אספקלריא, תש"פ )עמ' גידול ילד מיוחד[] מתנה: בת שונה קיבלנו -'ויתנו לך כתר מלוכה' 

ובשאר תערובת איסור, 'אפשר לסוחטו' מותר    בשר בחלבהלכות  ב  ' ]חנ"נ[יכה נעשית נבילהחת'

 בדשן, תש"פ ותתענג? או אסור

מאמרי 'עין -עינינו גל  את כל עם ישראל ללא יוצא מהכלל בהחזקת תורהלזכות    -תכלית ה'מאצינג'  

 (חלש"פ )עמ' אוסף גיליונות, ת לא ראתה'

 (סהאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -לענין הלכה הלכות בורר

תיהם, עשיית 'קנין' להתחייב, שומרים והתחייבויו], האם חייב לשלם? הגלגל 'שאל רכב ו'התפנצר

אכה, ספק חייב כשעת הפשיעה או השאלה, יוקרא וזולא, מתה מחמת מלהתחייבות שואל משעת משיכה,  

'ר בגלגל, או קצר חשמלי במכשיר, התנה כשאין לחוש לפיעת המשאיל כגון בפנצ,  אם מתה מחמת מלאכה

 תש"פ שמעתא עמיקתא, אכה[ המשאיל עם הואל שיהיה חייב אף במתה מחמת מל

 תש"פ שמעתא עמיקתא,  , ברכו[קדושה] קדושה'?דברים שב'המברך ברכת המזון האם יענה על 

ה ע"י אמירה ביצוע מצו] התקיימה המצוה, האם ניתן לברך?האם  -הדלקת נר שבת על ידי גוי 

א לברך על קיום "במזוזה מצדד הגרעהמצוה,  'מעשה' קייםאין ברכה בלא שנתאין שליחות לגוי, לנוכרי, 

, הנכנס לבית שיש בו מזוזה מהדייר הקודם, הבדל בין מזוזה לנר מעשה וסותר לדבריו בנר שבת בלא

אוסף גיליונות, -מדלוב שליט"א  "ערמשיעורי הג  [בלילה והאיר היום ימשמש בהםוטבילת כלים, הניח תפילין  

 (ותש"פ )עמ' כ

דני כהן, מע , מה עדיף[תפלה כותיקין, תפלה במלבוש עליון, ותפלה עם הציבור] ני קדימה בתפילהדי

 תש"פ
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דני מע  [, הנמצא בקרון או ברכבתסמיכות גאולה לתפילה ותפילה בעמידה מה עדיף]  ני קדימה בתפילהדי

 כהן, תש"פ

, מי את עליית 'חזק'יכול לקבל ישי' האם עלה לתורה כ'של]רב הרגיל לקבל 'חזק', ו עליה כפולה לתורה

העולה מברך על קריאת עצמו או על קריאת שעלה לתורה האם יכול לעלות למפטיר, כהן ומפטיר, האם 

 דני כהן, תש"פמע[ ורהש"ץ, עלייה לעיו

, האם הקדמת אפרים למנשה יוסף ואביו, לא כן אביכיבוד אב,  ]  דעלמאבמילי    –לא יסתור דברי אביו  

 דני כהן, תש"פמע[ א, ברכת הבניםדשמי 'מיליהם 'מילי דעלמא' או 

לאכול את הסוכריות שעל גבי בנין וסתירה בכלים. משחקי ילדים בשבת, ]  ריות בשבתינר עם סוכספ

 היה כלי השב מתקן מנא, חוזר לקדמותו: אינו נחהכלי, האם יש בכך פירוק  ,הספינר והשבשבת בשבת

דרך משחק:  . לו, ועתה מוריד את הדבר החיצוני וחוזר למצב של כלי גמור מתוקן ודבר חיצוני הפריע

תיקון קל: אכילת הסוכריה הוא תיקון קל ואין בו טירחה ל.  צורת שימוש במשחק זה ואינו תיקון או קלקו

לא מסתובב: במקרה שהסוכריה דבוקה למרכז הספינר, ואינו נחשב 'מתקן מנא'.   .ןגדולה להחשיבו כמתק

ביזוי אוכלים: אין בספינר חשש של ביזוי אוכלים כיון שהוא צורך האדם,  . מותר לאכול את הסוכריה

 עומק הפשט, תש"פם[ בפתיחת האריזה בשבת צריך להיזהר לא לקרוע אותיות וציורי.כלל ואינו נפסד

 

 ספר חדש: 

 

בירורי סוגיות בהירים עיוני הלכות מקיפים על סדר שו"ע אורח  -הלכות קריאת שמע ותפילה 

 )קלג עמ'( הקריאה והקדושה, תש"פחיים 

 

 : לכבוד תחילת לימוד הדף היומי

 

 דרכי החיזוק, תש"פ  ]מעלת לימוד התורה בציבור[ניצול הזמן להתקדם בש"ס 

 ( סג)עמ'  קובץ גיליונות, תש"פ-הגבורה היהודיתלימוד דף היומי בשנות השואה 

]ארמית, תחיליות וסופיות, אותיות מתחלפות, משפחות מילים[  הוראת שפת הגמרא  -פרקי הדרכה 

 )י' עמ'( את הדרך, תש"פלהאיר 

להאיר את הדרך, צעידה בטוחה מהכניסה ללימוד הגמרא אל הישיבה  -פרקי הכוונה להורים 

 )נ' עמ'( תש"פ

 כולל ירושלמי, תש"פ לוח לימוד תלמוד ירושלמי במקביל לסדר הבבלי

 דרכי החיזוק, תש"פ]האפשרות לסיים ש"ס בזמני 'המתנה'[  לימוד תורה ב'זמנים קצרים' 

 כאיל תערוג, תש"פ )קמח עמ'(מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ורים על מסכת ברכות מחידושים וביא

 עמ'( 832ופים, תש"פ )שדה צספר 'שדה צופים' על מסכת ברכות  
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ותשמ פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

זה להפיץ דף 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלא ו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

כולל רצופות שיעורי הגרא"ז שטרנבוך שליט"א ובני החבורה    -ת  ספר 'נטפי דבש' על מסכת ברכו

 עמ'( 867מודיעין עלית, תשע"ט  )

 עמ'( 343אבני צדק, תש"פ )מסכת ברכות   -ספר אבני צדק 

 עמ'( 100ציונים לתורה, תש"פ )]סיכום גמרא ורש"י[ ספר 'ציונים לתורה' על מסכת ברכות 

 928עבדא דמלכא, תשע"ו  )ג  -יות במסכת ברכות פרק אחידושי וביאורי סוג  -ספר 'עבדא דמלכא'  

 עמ'(

 (סף גיליונות, תש"פ )עמ' נאאו-פנינים מאירים  היומי בדף רבותינו ממשנת ופנינים הארות

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כח(תמצית הש"ס לתחילת מסכת ברכות  

שאלות הלכתיות אקטואליות משיעוריו של הגר"א  -מעשים ועובדות  -פנינים נבחרים 

  קובץ גיליונות, תש"פ -צוף התורה    יד(-)ברכות ח  , תש"פתורהצוף ה  ח(-)ברכות ב יוטקובסקי שליט"א

 (נה)עמ' 

 ( נה)עמ'  קובץ גיליונות, תש"פ-צוף הדף )ברכות ט(עלון יומי סביב הדף היומי 

 (לאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  כב(-)ברכות טז דף היומיה הש"ס ללומדי מציתת

 קובץ גיליונות, תש"פ-פניני הדף היומיטו(  -)ברכות ט  קרים ונחמדים על סדר הדף היומילקט פנינים י

 (מג)עמ' 

)עמ'   קובץ גיליונות, תש"פ-ברינה יקצורוח(  -ות ב)ברכ  עלון שבועי לבחינה עצמית ללומדי הדף היומי

 (מג

 (סג)עמ'  קובץ גיליונות, תש"פ-סוגיות בדף היומיי( -)ברכות ח היומי סוגיות בדף

 מפיק מרגליות, תש"פ פרשת השבוע והדף היומי על  –מפיק מרגליות 

)עמ'  קובץ גיליונות, תש"פ-ללמוד ולקייםי( -)ברכות ח היומי ףהערות מעשיות להלכה על סדר הד

 (טמ

 (גלאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -לדעת  טו(-)ברכות ט ללומדי הדף היומיבחן שבועי מ

וסף גיליונות, תש"פ א-פנינים מאירים טו( -)ברכות ט נו על הדף היומיבותיהערות ופנינים ממשנת ר

 (נא)עמ'  קובץ גיליונות, תש"פ-פנינים מאירים   (לד)עמ' 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כא( על הדף היומי -הארות ופנינים ממשנת רבותינו 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע, די להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מי

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