
 

 

 

     

 שופטיםפרשת למקומות  ימרא             

   (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)                                   

 

 לבית ולמשפחה:

 תשע"ו -]מבית "דרשו"[ לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ה   תשע"ו -נר לשולחן שבת                                          תשע"ג  תשע"ה -ים פנינ

 תשע"ג  "ותשע -שבת טיש                      תשע"ב   תשע"ג   תשע"ה   תשע"ו -איש לרעהו 

 תשע"ד   תשע"ה -להתעדן באהבתך                        תשע"ו -עלון סיפורים להלכה שלמה 

 תשע"ו -מידות טיש                     תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   ו"תשע - ישרים דברי

 תשע"ב - הפרשה מאורות          תשע"ב  ג"תשע  ד"תשע  תשע"ה  תשע"ו - צדיקים סיפורי

 

 מערכת המשפטנושא בפרשה: 

 

ו, תפקידי ]היחס בין השופטים לשוטרים, ביצוע פסק הדין ע"י השופט עצמ הרשות השופטת בתורה

 תורה והוראה, תשע"ד   [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך)[ השופט

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"א  [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך)תוקף הסמיכה להורות 

]בארץ, בחו"ל, לישראל ולבני נח,  מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שאלות בעניין מינוי דיינים

מקום או על סנהדרין גדולה, מה היא הגדרת 'פלך', האם חלוקה ממשלתית למחוזות, החובה חיוב על בני ה

דיין להעמיד בי"ד בא"י אפילו בעיר שרובה עכו"ם, דיינים קבועים בכל עיר מדאורייתא או מתקנת עזרא, 

יש חיוב  האם, 'לא תטה משפט'על עובר  ה, האםשדן דין שאינו אמת, ויודע שפסק דינו לא יבא לידי מעש

פטים וש) ["ד בערי מקלט לקיים הדין 'ודבר באזני זקני העיר ההיא, וכן לענין בן סורר ומורהילהעמיד ב

 "התשעכאיל תערוג, [ יח ,טז]( טרים תתן לך בכל שעריךווש

נשיח   [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך)[ כתבי הגר"נ קרליץ שליט"אמ]איסור הליכה לערכאות 

  בחוקיך, תשע"ו 

 עולמות, רסח  [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך)חיוב הוצאות משפט 

בהלוואה עבד לווה לאיש מלוה, בית דין בעירו או בית דין חשוב, דין או ] הנתבע התובע הולך אחר 

נתבע זכות לבחור מקום דיון השונה ממקום מגוריו, מה נקרא סמוך לעירו, עיר שיש בה שני תקנה, האם ל

בתי דין, בי"ד המקובל על הציבור מול בי"ד קהילתי, בחירת הרכב דיינים באותו בית דין, מקום התביעה 

ום בין בעל לאשתו, כשאחד מהם עזב את מקום המגורים המשותף, כאשר שניהם עברו לעיר אחרת, מק

  [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך) בין אב לבן[ מגורי הנתבע השונה ממקום עסקו, תביעה בין שותפים, 

  עולמות, ריז

  

 

ות עשרלצפיה ב

על  שיעורים

 שופטיםפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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[ ]רק בדבר שזדונו כרת, דיני ממונות נפק"מ לקידושי אשההגדול זקן ממרא החולק על בית הדין 

 חובסקי, תשע"גיהגר"א גנ ]יז, יב[ )והאיש אשר יעשה בזדון(

וקמת ) בחו"ל[ ]החודש אשר בדא מליבו, קידוש החודש ע"י ירבעם בשומרון,קידוש החודש בירושלים 

     שלמים מציון, תשע"ו  [יח, יז] (ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו

]מעמדו של נפגע העבירה, בנרצח, בנרבע, עדות קרובי הנפגע, ההבדל בין 'נוגע' לבין פסול 'נוגע' בעדות 

      הגר"א עוזר, תשע"ה  [ו, יז] על פי שנים עדים() 'בעל דבר', לטובתו או לחובתו[

, אוכל מזון , מהו 'שוק' ומה היא האכילה הפוסלתבשּוק האוכל] ים'יקבילות עדותם של עדים 'בזו

 באוטובוס או בחוף הים, המחטט בפחי אשפהרוע, י, במזנון פתוח לפני אמהיר, באכילה או בישיבה

או סיה בל צדקה מגוי, בפרה, המקיםלאיסוף בקבוקים, ההולך ברשות הרבים בגופיה או מכנסים קצר

  עולמות, שצו [ו, יז] על פי שנים עדים()  [זרות ישויותבצנעה, תמיכות מגופים ו

 חיי סומא עם אשתו, בנפשות,זיהוי קולי,  ,דקלא עינא טביעות]עדות שמיעה, ועדות בשמיעה 

ה אכתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, הודזרה, הכמנה במסית לעבודה  עדות סומא,בממונות, בעיגון, 

 עולמות, שנ  [ו, יז] על פי שנים עדים()  [זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותי, מוקלטת

]מקור הדין, האם הוא מדאורייתא, סמכות הפקעת ממון או גם הקנאתו לאחר, הפקר בית דין הפקר 

ק לבי"ד חשוב, קנין דרבנן לדין דאוריתא, הקשר בין 'דינא דמלכותא' להפקר בי"ד,  האם לכל דיין או ר

 עולמות, קסח   [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך) בתקנות קבועות ובהוראת שעה, לישראל ולגוי[

   [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך)ים על כל שערי האדם העמדת שופטים ושוטר

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ו    מעיינות מהרצ"א, תשע"ה

לפנים משורת הדין כשהמאבד עני, כשיש בפניו שתי אבידות ] הקשר בין השופט לבין מצות צדקה

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך)ואחת מהן של עני, דברי העל הטורים[ 

יח נש  [יח, טז] (שופטים ושוטרים תתן לך)[ מכתבי הגר"נ קרליץ שליט"א]איסור הליכה לערכאות 

 בחוקיך, תשע"ו 

לאנשי שוחד  ,"שוחד דברים"על המקבל או הנותן, איסור ההאם ] דיני שוחד בשפיטה ובמגזר הציבורי

 שפח , עולמות   תורה והוראה, תשע"ו]טז, יט[  )ולא תקח שוחד( .ציבור[

 שפח , עולמות   שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד ]טז, יט[ וחד()ולא תקח ש שוחד לדיין גוי

]או עדים גדמין, עדים כהנים שאסורים ליטמא, או עדים נזירים, עדים שמודים נקטעה יד העדים 

הגר"א  ]יז , ז[( דים תהיה בו בראשונה)יד הע ששקרו אחר גמר דין האם יקטעו ידיהם להציל הנאשם[

 גניחובסקי, תשע"ו

  נוה ההיכל, תשע"ה  [יח, טז] (ושפטו את העם משפט צדק) החזר הוצאות כשנמצא מום במקח

 (שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך) ]זקן הגדרתו, האם פורש, האם מבחן הגיל קובע[גיל הדיינים 

 מעדני אשר, תשע"ג   [יח, טז]

 (ושפטו את העם משפט צדק) להזימה, בדאורייתא או בדרבנן[ ]עדות שאי אתה יכול אין עד נעשה דיין

 הגר"א עוזר, תשע"ד  [יח, טז]

 הגר"א גניחובסקי , תשע"ו  ]יט, יט[ )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו(עדים זוממין 

 ר, תשע"אזהגר"א עו  ]יט, יט[ )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו(עד זומם למפרע הוא נפסל 

 הגר"א עוזר, תשע"ב  ]יט, יט[ )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו(זוממין  התראה בעדים

 הגר"א עוזר, תשע"ג  ]יט, יט[ )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו(גדרי עונש עד זומם  

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 שופטיםפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע רפ

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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)ועשיתם לו כאשר זמם  [, בשור ובאדם, בפני עדים ובפני בי"ד]עדות שאי אתה יכול להזימהטריפה שהרג 

 ע"הגר"א עוזר, תש  ]יט, יט[ לעשות לאחיו(

[ ]יט, יט ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו( ]הודאת בעל דין כמאה עדים[הזמת בעל הדין המודה 

 במשנת הפרשה, תשע"ו

נוה   ]יט, יט[ )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו( ]ממונא או קנסא[ם זוממין תשלומי נזק של עדי

 ההיכל, תשע"ג

על פי ) , אומדן דעת פרטי, ואומדן דעת כללי[אם אפשר לדון על פי אומד הדעת]ה בהלכה משפט שלמה

 זרע ברך, תשע"ה ו[ז, ]י (םשנים עדי

 אורות הגבעה, תשע"ג ו[ז, ]י (םעל פי שנים עדי) ]לחיוב שבועה או לפטור שבועה[עד המסייע 

יז, ] (ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא) זקן ממרא שנחלק על בית דין בעיבור השנה

 זרע ברך, תשע"הי[ 

 

 בל תשחית נושא בפרשה : 

 

   ע"הר"א גניחובסקי, תשהג [יט, כ] (לא תשחית את עצה) ]התראת ספק[האם כורת עצי מאכל לוקה? 

[ ץ בשנות ערלה עץ של הפקר ועוד, מכתבי הגר"נ קרליץ שליט"אאלרגיה לעצי זית, ע]עניני בל תשחית 

  נשיח בחוקיך, תשע"ו   [יט, כ] (לא תשחית את עצה)

 ,גדר ההשחתה ,אכלהשחתת עץ מ ,בל תשחית באכילה ,למצוה ףענ ץקצ ,ספק עץ מאכל]עניני בל תשחית 

 שע"דהגר"א גניחובסקי, ת    עומקא דפרשה, תשע"ג [יט, כ] (לא תשחית את עצה) [השחתת הזמן

  [יט, כ] (לא תשחית את עצה)  [, לשם מצוה]בפיקוח נפש ובשעת מלחמהחומרת איסור בל תשחית 

 "א גניחובסקי, תשע"גהגר    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

[ רליץ שליט"אאלרגיה לעצי זית, עץ בשנות ערלה עץ של הפקר ועוד, מכתבי הגר"נ ק]עניני בל תשחית 

 ע"ו ח בחוקיך, תשנשי  [יט, כ] (לא תשחית את עצה)

 וז ממוןבחפץ הפקר, בז, בהפרוט משווה פחותן, במדרבנ או מהתורההשחתת חפצים, ] איסור השחתה

, מדורת ל"ג מצוה לצורך השחתה, םלה צריך שאינו בגדיםשאריות מזון באולמות, , כלים חד פעמיים, לריק

 החופה תחת כוס בירתש ,קמשחבשיקרע  ןקט לילד ניירשפיכת יי"ש מחשש חמץ שעבר עליו הפסח, בעומר, 

, השחתת הגוף במזון זית עץ מפיתוחי שנעשו בחפצים שימוששלימה או סדוקה, , תנאים בשמחת צלחת או

 תורה והוראה, תשע"ג  עולמות, סט  [יט, כ] (לא תשחית את עצה) [לא בריא או מרובה

 

  נושא בפרשה : דין המלך

 

]יז,  (שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו)מדוע מלך ישראל אינו מברך 'ברוך שעשני מלך'? 

 אשכול יוסף, תשע"ג טו[

שום תשים עליך מלך ) ]האם למלך מותר להסתפר במועד, כיצד יכול להסתפר בכל יום[תספורת המלך 

 מעדני אשר, תשע"ג ]יז, טו[ (אשר יבחר ה' אלהיך בו

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 שופטיםפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

שלא בתנאי 

 יבוצעו בו שינויים
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_48_73.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_48_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_48_73.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43135
http://beinenu.com/alonim


 

 )וכתב לו את משנה התורה, ברש"י( ]האם שונה מחיוב ספר תורה של כל ישראל[ספר התורה של מלך 

 גבעה, תשע"דהאורות  ]יז, יד[ 

שבילי פנחס,  ]יז, יד[  )וכתב לו את משנה התורה, ברש"י(הלקח הנלמד משני ספרי התורה של מלך 

 תשע"ו

מלאכת  ]יז, טו[ (אשר יבחר ה' אלהיך בו שום תשים עליך מלך)  [ממזר ,אשה ,גר]כשירות למלכות 

 מחשבת, תשע"ו

 תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]יז, טז[איסור ריבוי סוסים למלך )לא ירבה לו סוסים( 

    רוממות, תשע"ו]יח, יט[ חיוב לימוד התורה של מלך ]יותר מכלל ישראל[ )וקרא בו כל ימי חייו( 

 פרי ביכורים, תשע"ו

לעבור איסור דרבנן בכדי לראותו, טלטול ספר תורה בחול או ]האם יש חיוב או מצוה לכבד מלך נכרי 

     ני אשר, תשע"במעד  [טו, יז] (שום תשים עליך מלך)[ בשבת כשאין עירוב, לכבוד המלך

  מעדני אשר, תשע"ב    [טו, יז] (שום תשים עליך מלך)מדוע נענשו בימי שמואל כשבקשו מלך 

 ת הגבעה, תשע"האורו

 

    [יח, יא] (ודורש אל המתים)     םתפילה על קברינושא בפרשה : 

 

   עומקא דפרשה, תשע"ה ]תפילה לצדיק, לנפטר, למלאכים[השתטחות על קברי צדיקים. 

 , שכבעולמות    נוה ההיכל, תשע"ב

 נוה ההיכל, תשע"ב  ציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקיםי

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב ]קבר יוסף בשכם[להסתכן כדי ללכת לקברי צדיקים 

 עולמות, יא     מעיינות מהרצ"א, תשע"ג  תורה והוראה, תשע"ה כהנים על קברי צדיקים

  שמעתתא עמיקתא, תשע"בהליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים 

 

 שאר עניני הפרשה : 

 

זרע כא[ , ]טז , ברש"י(אצל מזבח ה' אלקיך) ?לחג הסוכות בבית המקדש לבנות סוכהמותר אם ה

 ברך, תשע"ג

 , ברש"י(אצל מזבח ה' אלקיך) [הכנסת תונטיעת עץ בחצר בי]נטיעת עץ במקדש ובניה מעץ במקדש 

 מאור השבת, תשע"ג   שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ה כא[, טז]

   מהרצ"א, תשע"ה  מעיינות [יא, יז] (לא תסור)כות 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו' נוסח הבר

יז, ] (לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל) 'לא תסור'חיוב נשים במצות דרבנן משום לאו ד

 זרע ברך, תשע"הא[ י

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 שופטיםפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_48_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_39_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_39_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_48_72.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/322_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_11_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_11_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_15_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_15_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_39_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_39_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_32_33_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/11.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/11.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_48_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_48_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_48_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_48_75.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43135
http://beinenu.com/alonim


 

קבל רבנים שאינם א לל] מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שאלות בעניני הנהגת הקהילות

דתיים, פרסום דעת ההלכה גם לגוים, רבנים לא ירצו במקומות בהם -, להימנע מויכוחים ביןחזקים

מים בענינים הישיבה מעורבת, איך להתנהל במאבק השחיטה באירופה, האם לחבור לאנשי דת מוסל

ובאת ) האם ישתתף הרב באירוע ממלכתי בשבת, המאבק על בתי הקברות היהודיים בעולם[ משותפים,  

 כאיל תערוג, תשע"הט[  יז, ] (הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההםאל הכהנים 

]אם כבר עבר על הלאו, נולד במצרים, עזב את מצרים והוא בדרך, מצרי איסור השתקעות במצרים 

 טז[ ]יז, )לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד(שנתגייר, הגיע למצרים על תנאי, הגיע למצרים מפני פיקוח נפש[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

]איסור או הבטחה, חזרת שבט דן, איסור השתקעות קבועה, אודות הרמב"ם, איסור שיבה למצרים 

מצרים הקדמונים מתו, מצוה לשעה או לדורות, אסור בדרך זה, מצוה רק על מלך, כשישראל בגלות, כשה

המצוות     נוה ההיכל, תשע"ד]יז, טז[  )לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד( מה גבולות המקום האסור[

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב     בפרשה, תשע"ו

 ע"דתש אשכול יוסף, ]יז, יז[ )ולא ירבה לו נשים(לישראל נשים ריבוי מדוע אין בתורה הגבלה על 

     אשר ליהודה, תשע"ד [ג, יח]ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה( )מזיק מתנות כהונה 

לא בקרקע, מצוה התלויה בארץ ו]ראשית דגן וראשית הגז, הפרשה ונתינה, מצוות ראשית הגז לכהן 

 עומקא דפרשה, תשע"ד  ]יח, ד[ )ראשית גז צאנך תתן לו( שינוי בצמר, ברכת המצוות וברכת שהחיינו[

א, שמעתתא עמיקת [י, יח] (קוסם קסמים ...) אחיזת עינים[]'קוסם' האם מותר להשתתף במופעי 

 עולמות, קלו   שע"בת

 עולמות, רכט ]יח, י[ )מעונן מנחש ומכשף( [פילות, ומנהגיםת]אמונות ניחוש וסימן  איסור

    שבילי פנחס, תשע"ה    [יג, יח] תמים תהיה עם ה' אלוקיך() בין 'נעשה ונשמע' לבין 'תמים תהיה' 

 עומקא דפרשה, תשע"ב  יג[ ]יח, )תמים תהיה עם ה אלוקיך( עשיית סגולות וקמיעות

 קסו   עולמות, כ   מעדני אשר, תשע"ד  יג[ ]יח, )תמים תהיה עם ה אלוקיך(גורלות וגורל הגר"א 

כבוד  ,נבואת כל הנביאיםהשתתפות הנביא בפתרון הנבואה,  ,בחר בנביאים טוביםש]הנביא ונבואתו 

עומקא   [טו, יח] נביא מקרבך... יקים לך ה'()[ מעלת הנביא בחכמה, נביא אמת ונביא שקר ,הנבואה

  דפרשה, תשע"ה 

שפת   [טו, יח] נביא מקרבך... אליו תשמעון()כוחו של הנביא מכללות עם ישראל וליבם של ישראל 

 אמת, תרל"א

פעם, ובכך מיעט לכאורה  400רבי פרידא שחזר לתלמידו ]לימוד עצמי לימוד ושינון לתלמיד חלש או 

    ואשכול יוסף, תשע" [טי, יח] (וקרא בו כל ימי חייו) בלימודו העצמי[ 

ם בבית עוברי עבירה לשעבר, תוספות ]מגוריהאם יש דין מיוחד לשבת בבתי הגויים בארץ ישראל? 

  במשנת הפרשה, תשע"ה ]יט, א[ )וישבת בעריהם ובבתיהם(בניה בארץ ישראל,זכות גביית שכר דירה[ 

 מעדני אשר, תשע"ב   [י, כ] (וקראת אליה לשלום)הקדמת שלום לגוי 

      מגישי מנחה, תשע"ה  [א, כא]  כי ימצא חלל באדמה() ?נפל וטריפה האם עורפים עגלה על ספק

 שתי ערים קטנות סמוכות[]קרבת מקום, או ריבוי תושבים, האם מצרפים העיר הקרובה אל החלל 

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה , ג[א]כ )והיה העיר הקרובה אל החלל(

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 שופטיםפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_48_72.pdf
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 שופטיםפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

 שת השבועפר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים

 

)והיה העיר  ]לא נחלקה לשבטים, רוב הנמצאים בה הם עולי רגל[מדוע אין עגלה ערופה בירושלים 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה , ג[א]כ הקרובה אל החלל(

 

 :חודש אלול

 

 מאור השבת, תשע"גלבין 'תמים תהיה'  הקשר בין תקיעת השופר

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דהרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות 

 שפת אמת, תרל"אהרצון בסעודה שלישית בשבת  מהותו של חודש אלול, ועת

 נר יששכר,, מדברי הגר"י מאיר זצ"ל  בשערי התשובה יםראשית הדרך לבא ,היראה הטבעית

 שע"הת

 שמעתתא עמיקתא, תשע"והאומר סליחות ביחידות האם יאמר את הקטעים הכתובים בארמית? 

 פניני דעת תשע"ועבודת ימי חודש אלול מדבריו של הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל  

 נשיח בחוקיך, תשע"ומהגר"נ קרליץ שליט"א  ,הדרכות לקראת פתיחת 'זמן' לעליה בתורה

 כאיל תערוג, תשע"ונמן שליט"א מנהג אמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיי

ביקש מחילה וחברו מחל, חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם  לועל א בקשת מחילה בין אדם לחבירו
ם צריך לפרט את החטא? ? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאהאם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

 תורה והוראה, תשע"ו  ?הנפגע[ להשיג את כשאי אפשר מה הדין 

 במשנת הפרשה, תשע"דעניני תשובה לחודש אלול במשנת החסידות 

 שיחת הרב דסלר, תשע"ו בגודל יקרת הימים העומדים לפנינו

 ם תשע"וביכוריפרי   "לדוד ה' אורי וישעי"אמירת 

 הרב זילברברג, תשע"ו   דיני ומנהגי חודש אלול

 

 שיעורים( 300-)למעלה מ באתר בינינו "וימים נוראים אלול"נושא על לצפיה בשיעורים 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~                

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

 שופטים, תשע"ושיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א )באר הפרשה( 

   תשע"ג    תש"ע  ח תשע"ד תשס"  שופטיםלפרשת  שליט"א םשיעורי הרב ברוך רוזנבלו

 תשע"ה  תשע"ב 

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

 עמ'( 82)  והפילפול

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

kishurtora@gmail.com 
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*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ן להעביר או נית

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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