
 

 

 

     

 וילך פרשתלמקומות  ימרא

 ועשרת ימי תשובה
 (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)

 

 הלבית ולמשפח

 

 זתשע" -]מבית "דרשו"[  לקראת שבת מלכתא

 תשע"ג   דתשע" - נר לשולחן שבת                                          תשע"ג  דתשע" - פנינים

 זתשע" - שבת טיש                                              תשע"ג   דתשע"   תשע"ו - איש לרעהו

 תשע"ז - מידות טיש                                                           תשע"ג   ו"תשע - ישרים דברי

 גתשע" - הפרשה מאורות                                 ג"תשע  תשע"ו  תשע"ז  - צדיקים סיפורי

 

 מצות כתיבת ספר תורה נושא בפרשה:

 

אם כתב ס"ת מקיים המצוה בכל יום ויום כל ימי חייו גם בשנתו, ] מעלת מצוות כתיבת ספר תורה

ת נפשו של אחאב למען התורה, כתיבת ס"ת ע"י משה בהשבעת קולמוס חשיב כח גברא של משה, מסירו

, לא] (ועתה כתבו לכם את השירה הזאת)אופן כתיבת אותיות אחרונות במילוי או בכתיבת אות מושלמת[ 

  כאיל תערוג, תשע"ד  [יט

כתב ספר תורה ואבד, האם חייב לכתוב ספר נוסף, ירש ספר תורה מאבותיו[ ] מצוות כתיבת ספר תורה

  תשע"ו שלמים מציון,  [יט, אל] (ועתה כתבו לכם את השירה הזאת)

אשה, בשליחות מחלל שבת בפרהסיא כתיבת ספר תורה בשליחות ] בשליחות מצוות כתיבת ספר תורה

ועתה כתבו לכם את )שפסול כעת לכתוב אך בידו לשוב בתשובה, בשליחות ממזר שאינו מכוין לשמה[ 

 תשע"ז   תשע"ד   גגניחובסקי, תשע" א הגר" [יט, לא] (השירה הזאת

או לציבור, לא כתב  כתב ספר תורה והקנה אותו לחבירוכתב ספר תורה ואבד, ] מצוות כתיבת ספר תורה

ספר תורה האם ביטל מ"ע פעם אחת או בכל רגע ורגע, סןפר שכותב ס"ת לאחר, או אדם הקונה ס"ת מוכן 

גביית ספר תורה בשל חוב למרות שמבטל  האם מקיימים המצוה, תיקן אות בס"ת שלו או של חבירו,

גניחובסקי,  א הגר" [יט, לא] (ועתה כתבו לכם את השירה הזאת)[ מהחייב מצוות כתיבת ספר תורה

 עולמות, קעא   תשע"ד   גתשע"

 

  

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 וילך-נצביםפרשת 

 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/19_52_73_1.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_52_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_52_72.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_51_52_73.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_51_52_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_51_52_73.pdf
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http://beinenu.com/alonim


 

 

 מצות "הקהל" 

 

  [יא, לא] (הקהל את העם)]הבאת הטף לקריאת פרשת הקהל עיקר המצוה היא ההשתוקקות לעשותה 

 שפת אמת, תרל"ד

 שבילי פנחס, תשע"ו  מדי שבת, תשע"ז  [יא, לא] (הקהל את העם)חנוך לנער 

, האם העומד במקום אחר ושמע בעזרת נשים דבית המקדש ,מקום הקהל] הערות שונות במצוות הקהל

יצא, האם הכיל המקום את כולם, האם נכנסו בשלוש כיתות כבקרבן פסח והמלך קרא ג' פעמים, בשמחת 

בית השואבה תיקנו למניעת קלות ראש נשים יושבות למעלה, כיצד נהגו בהקהל, מאיזה גיל מביאים את 

בין פטור עליה לרגל לפטור הקהל, דין חיגר , הקשר ף שאין להם קרקעהטף, החובה על האב או על האם, ט

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   [יא, לא] (הקהל את העם) [חיוב נשים בהקהלוסומא, 

קריאת ע"י מלך, מקורה, כשאין מלך, בזמן השופטים, כשהמלך אינו יודע לקרא ] קריאת פרשת הקהל

לת וטבתורה בדקדוק הטעמים, האם היתה חובת שמיעה, מי שעמד רחוק, כבד שמיעה, חרש, על מי מ

 כאיל תערוג, תשע"ו  [אי, אל] (הקהל את העם)[ המצוה להקהיל, נשים בהקהל , טף בהקהל

]מצוה על הציבור או על היחיד, בעל קורא שאינו רוצה להוציא ידי חובה את גדרי חיוב קריאת התורה 

שלמים   [יא, לא] ()הקהל את העם שונאו, חובת היחיד לשמוע דברי תורה, לכוין לא לצאת ידי חובה[ 

 מציון, תשע"ז

 

 שאר עניני הפרשה

 

 ]לא, ב[משה רבנו השיג ביום פטירתו את שער החמישים )לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ברש"י( 

  שבילי פנחס, תשע"ג

ויתנה )מדאורייתא, או מפני דרכי שלום, כיבוד בעלי עבירות, מחילת הכהן[ ]כהן קורא ראשון בתורה 

 ליהודה, תשע"ד אשר [ט, לא] (לכהנים בני לוי

הן קרבו ימיך ) ?למאן דאמר שמשה רבנו נפטר בשבת קשה היאך כתב בו ביום י"ג ספרי תורה

  יוסף, תשע"ג אשכול  [יד, אל] (למות

 ממשנתה של תורה, תשע"ד  [לא, יט] (ועתה כתבו לכם את השירה הזאת)השירה שבתורה 

 

        ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~                

 

 

 

 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 וילך-נצביםפרשת 

 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/112_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_52_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_55_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_55_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47491
http://beinenu.com/alonim


 

 לעשרת ימי תשובה

 

 מאור השבת, תשע"ו ]חלקי המזיד שבכל שוגג[ שובה ישראל עד ה' אלקיך

 דרכי החיזוק, תשע"ולשוב בתשובה ולהתמיד בה 

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

 שע"הת

 כאיל תערוג, תשע"ואמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א  מנהג 

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

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

תפילה על יד  ]וכן מידת הרחמים, וברכוני לשלום בליל שבת,אמירת פיוט "מכניסי רחמים" בסליחות 

 נר יששכר, תשע"ד תפילה לצדיקים[אמצעי, 

 כאיל תערוג, תשע"ומעלת ועבודת עשרת ימי תשובה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דאמר ברוך אתה ה' המלך, ומסופק אם לסיים "הקדוש" או "המשפט" 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דהאם מועיל לומר תשעים פעם "המלך הקדוש" לצאת מידי ספק 

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

חמורות, האומר אחטא ואשוב, מחטיא הרבים, ]רשע שהרהר תשובה על עבירות הערות בעניני תשובה 

 מעדני אשר, תשע"ג מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות תשובה[

 

 בין אדם לחברו 

 

ביקש מחילה וחברו מחל, חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם  לועל א] בקשת מחילה בין אדם לחבירו

? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרט את החטא? האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

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

 תשע"ו

 נר יששכר, תשע"גש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? האם חייב לבק

 תשע"האורות הגבעה,  ]והחזיר[בקשת מחילה בגוזל את חבירו 

]האם יש חיוב לרצות ולפייס גם אם השלים את הנזק או תשובה ווידוי על עבירות שבין אדם לחבירו 

השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון, האם הווידוי מדין תיקון העוול או מהלכות תשובה בין 

י, האם חייב המוחל אדם למקום, האם יש חיוב פיוס מיוחד בערב יום כיפור, שלא יהיה המוחל אכזר

עולמות,  למחול בפה, כמה פעמים צריך לבקש מחילה, פיוס ע"י שליח, כשאינו נמצא בעיר, כשהנפגע נפטר[

 קכג

וה בעלמא לשלם או ]מזיק בגרמא, האם יש חיוב רק בי"ד אינם אוכפים, או שיש מצחיוב בדיני שמים 

שזו מידת חסידות,  מתי "חייב בידי שמים" ומתי "אם בא לצאת ידי שמים", בכל ספק ממון המוציא 

מחבירו עליו הראיה ומדוע כאן שונה, כשיש פטור תשלומין מדין קם ליה בדרבה מיניה האם חייב בדיני 

 המזיק בגרמא שלא בכוונה[ שמים, ואם תפס הניזק, האם החייב בדיני שמים ולא שילם כשר לעדות,

 עולמות, רעב

 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 וילך-נצביםפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 בו שינוייםיבוצעו 
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 שלמים מציון, תשע"ו בקשת מחילה מאדם שאינו ידוע  

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג האם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על לאו ד'לא תיטור'?

 

 בין אדם למקום

 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ה מאמר הדרכה מעשית לעבודת התשובה

 שפת אמת, תרל"דמעלת התשובה מאהבה 

]סמך על עד אחד באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס, ונס עבירות בשוגג או באתשובה על 

 אורות הגבעה, תשע"ד הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד[

]תשובה על החטא, תשובה לפני הקב"ה, תשובה ותפילה, תשובה ווידוי, תשובה מצות תשובה ווידוי 

   הגר"א עוזר, תשע"ו מאהבה ומיראה, תשובת הגויים, וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד, וידוי יום הכיפורים[

 מדי שבת, תשע"ותשובה 

כי קרוב אליך  ,וה"כ מכפרתשובה תולה וי ,גדולה תשובה, חילוקי תשובה מוידוי]עניני מצוות תשובה 

תשובה על  ,הרמב"ם טתהמצוה לשי ,הכרת החטא ,מכה בפטיש -וידוי  ,תשובה שלמה ,דרך התשובה ,הדבר

 ,פיוס חברו בעיוה"כ ,גדר מצות התשובה ,להכשירו תשובת גזלן ,הכרעת מצות התשובה, ביטול מ"ע

 עומקא דפרשה, תשע"ג [ חילוקי משפט התשובה ,ארבעת חלקי התשובה ,המרבה להתודות

 עולמות, קעג   נוה ההיכל, תשע"גמצות תשובה 

 בארה של תורה, תשע"ותשובה בבני נח 

 

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

   

        ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~                

 

 עלונים( 21)  תשע"ו    תשע"זאוסף עלונים לפרשת וילך מגדולי הדור  

 תשע"ד   תשע"א   וילךלפרשת  שליט"א םשיעורי הרב ברוך רוזנבלו

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

 עמ'( 57)  והפילפול

 

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

 kishurtora@gmail.comלכתובת  

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 וילך-נצביםפרשת 

 באתר "בינינו" :  

 

*** 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

*** 

להעביר או  ניתן

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

בתנאי שלא 

 יבוצעו בו שינויים
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