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

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 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

 מלאכת מחשבת

 רהמשנתה של תו

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 רמעינות בני יששכ

 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 רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47491
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47616&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=47616&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=47616&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47616&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=47616&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=47616&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=47616&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=47616&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 נושא בפרשה: מצות "הקהל"

 נושא בפרשה: מצות כתיבת ס"ת וכבוד התורה

 נושא בפרשה: כתיבת ס"ת ע"י משה רבנו בשבת

 נושא בפרשה: הקדמת כהן ללוי ולישראל

 

 שאר עניני הפרשה...

 

 

 נושא בפרשה: מצות "הקהל"

 

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

 שבילי פנחס, תשע"ו    תשע"א ,שיעורי הרב רוזנבלום   פרשת קדושים נאמרה בהקהל

ת העם( ]לא, )הקהל א []הבאת הטף לקריאת פרשת הקהלעיקר המצוה היא ההשתוקקות לעשותה 

 שפת אמת, תרל"דיא[  

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

ושמע 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 

בין פטור עליה לרגל לפטור , הקשר ף שאין להם קרקעמביאים את הטף, החובה על האב או על האם, ט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   )הקהל את העם( ]לא, יא[ [חיוב נשים בהקהלהקהל, דין חיגר וסומא, 

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

בתורה בדקדוק הטעמים, האם היתה חובת שמיעה, מי שעמד רחוק, כבד שמיעה, חרש, על מי מוטלת 

 כאיל תערוג, תשע"ו  )הקהל את העם( ]לא, יא[המצוה להקהיל, נשים בהקהל, טף בהקהל[ 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_52_76.pdf
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בארה של תורה, שכר ההורים בקיום מצוות בניהם בקטנותם ובבגרותם  -לתת שכר למביאיהם 

 תשע"ט

ום שלא להביא ילד שאינו יודע לומר אמן יהא ]מנהג אשכנז הקדהבאת או אי הבאת קטן לבית כנסת 

 תשע"טקב ונקי,   שמיה רבה[

]מצוה על ציבור או על יחיד, בעל קורא שאינו רוצה להוציא ידי חובה את שונאו, חיוב קריאת התורה 

 שלמים מציון, תשע"ז )הקהל את העם( ]לא, יא[לא לצאת ידי חובה[  כיוןחובת היחיד לשמוע דברי תורה, 

 

 

 התורה כבודו "תושא בפרשה: מצות כתיבת סנ

 

 מצוות כתיבת ספר תורה

 

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

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

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

  כאיל תערוג, תשע"דיט[ 

כתב ספר תורה ואבד, האם חייב לכתוב ספר נוסף, ירש ספר תורה ] תורהמצוות כתיבת ספר 

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

או שיהיה לו לכל ימי חייו, לקנות ספר ]שיהיה לו ספר תורה פעם אחת, מצוות כתיבת ספר תורה 

תורה מחברו ולהשאירו ללא ס"ת, לפני עיוור בביטול מצות עשה, גובה ספר תורה בחובו וישאיר את 

החייב ללא ספר תורה, מצווה שאינה שווה בכל שכן נשים פטורות, ספר תורה הוא מצווה בין אדם 

)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת(  ספר תורה[ למקום, שעבוד הגוף לשלם חוב גובר, האם חל שעבוד על

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]לא, יט[

)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[  ]על פרשת האזינו או כל התורה[מצוות כתיבת ספר תורה 

 שיעורי החומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח )עמ' לז(   טו תירוצים עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נה(

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מאבית כנסת שאין בו ספר תורה, האם יבנו בו ארון קודש? 

תרמו לכתיבת ספר תורה, ונשארה יתרה, האם ניתן לקנות בה את עץ החיים המעיל והכתר? 

 וישמע משה, תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ד  גליון החבורה, תשע"א )עמ' יא(כתיבת ספר תורה? מצוות על ברכה מדוע אין 

 גליון החבורה, תשע"א )עמ' יב(סגולת ומעלת כתיבת ספר תורה 

]כיסוי שעוה בשבת, גירוד השעוה בשבת, קריאת החסר  קריאת בספר תורה שאותיותיו כוסו בשעוה

 פניני אי"ש, תשע"ז   נוה ההיכל, תשע"ד)וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת( ]כו, ג[  בע"פ[ 
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 הכותב

 

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

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

 וקיך, תשע"זנשיח בח    תשע"ז   תשע"ד   הגר"א  גניחובסקי, תשע"גלכם את השירה הזאת( ]לא, יט[ 

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

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

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

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

 שבת, תשע"המאור ה   עולמות, קעא   תשע"ד   גניחובסקי, תשע"ג

)ועתה  ]לכם, דומיא דאתרוג, חצר שאין בה חלוקה בשותפין[מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות 

 מעדני אשר, תשע"ד     כ תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' צב(  כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[

 גליון החבורה, תשע"אמי שירש ספר תורה חייב לכתוב ספר תורה לעצמו  

נוה יט, יא[ ] )לא תגנובו(עתיק ושינהו, האם מחויב בהשבתו או די בהשבת דמיו?  גנב ספר תורה

   ההיכל, תשע"ד

]ספר הכניס ספר תורה לבית כנסת, ועבר לעיר אחרת, האם יכול ליטול את ספר התורה עמו? 

 משא ומתן, תשע"ו התורה במתנה או בהשאלה, אם נותנו מפסדי את מצוות הכתיבה, אם טעה הנותן[

)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, אם קיים את מצוות כתיבת ספר תורה הקונה ספר תורה ה

 זרע ברך, תשע"ז  יט[

 מפני שעתיד לגדול, מצוות התלויות בזמן[ ]קטן אם הוי בר חיובא קטן במצוות כתיבת ספר תורה

 ח' תירוצים  עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' פז()ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[  

    עולמות, ל תר מבשלוחו' מול 'הידור מצוה'[]'מצוה בו יוכתיבת ספר תורה בעצמו או ע"י שליח 

 מעדני אשר, תשע"ד    מעדני אשר, תשע"ג

 מעדני אשר, תשע"ג ]בל תוסיף על המצוה[ האם יש איסור לכתוב שני ספרי תורה?

 מעדני אשר, תשע"ד   מעדני אשר, תשע"גהאם אשה חייבת במצוות כתיבת ספר תורה? 

 עומקא דפרשה, תשע"ו   ולכתוב ספר תורה לעילוי נשמת מי שלא גילה בחייו רצון מיוחד למצוה ז

]גוי כאורח כבוד בערב התרמה, תמיכה  לבניית בית כנסתקבלת תרומות מגויים או מחללי שבת 

ממשלתית, הנחת קופת צדקה בבית הגוי, מחלל שבת, תרומת מומר לכתיבת ספר תורה, מבתי כנסת 

 עולמות, קמה  רפורמיים, בניית ישיבה, פרסום שם התורם על המבנה, זהירות צדיקי הדורות[

]סופר שהתחייב לטבול לפני כתיבת ספר תורה, וקודם כתיבת יריעה אחת לא ביטול ברוב בדבר רוחני 

 חבינת המשפט, תשע" טבל, ולא ניתן לזהותה כיום, גדרי מום המבטל את המקח[
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ספר תורה שנפל בו טעות, והוחזר לארון הקודש ללא זיהוי ונתערב בספרים כשרים, ולא 

 גליון החבורה, תשע"א )עמ' ח(אותרה הטעות, האם יש חובה לבדוק במחשב את כל הספרים 

]האם פעולות הנעשות במכונה נחשבות "כח ראשון"  עיבוד עורות לקלף סת"ם -לשמה על ידי מכונה 

או "כח שני", האם ע"י אמירת "לשמה" בעת הפעלת המכונה, נחשב כאילו אמר "לשמה" במשך כל זמן 

עיבוד עורות לקלף ", "כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה", ו"סתמא לשמה פעולת המכונה, דין

"ריבוע"  דיני עשיית קלף "לשמה" על ידי מכונה , עשייתגוי וישראל עומד על גביו, שנעשה על ידי  סת"ם

  עולמות, קנח   על ידי מכונה[שהושחרו  רצועות תפיליןעל ידי מכונה, כשרות בתי התפילין 

 

 תורה של מלךספר 

 

]לא כל התורה, חייב מייד בתחילת מלכותו, כותב  המיוחד במצוות כתיבת ספר תורה של המלך

)וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר( ]יז, יח[  המלך בספר התורה שלו, ללמוד בה, לקרא בה בפה[

 מא תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קט(

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

 אורות הגבעה, תשע"ד]יז, יד[  

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

         ותשע"

אשכול מדוע הוצרכו לטלטל את דוד המלך אגב כיכר או תינוק ולא ע"י ספר תורה שבזרועו?  

 יוסף, תשע"ד

 מגישי מנחה, תשע"זכיצד ישן דוד המלך כשס"ת בזרועו, וטלית על גופו?  

 

 כתיבת ספרי הלכה בזמננו

 

שיעורי ליל    ]מגיל בר מצוה, שיטת הרא"ש, ספר תורה בשותפות[מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה 

 שבת, תשע"ז

   שמעתתא עמיקתא, תשע"ג   עולמות, שדמ ]ולמי שבתהליך גיור[תורה וספרי הלכה לגוי  מכירת ספר

ם לשון ]מצד אחד איסור 'מורשה' קהילת יעקב, ומאידך נכתבו דברי התורה בשבעילימוד תורה לגוי 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' צה( נ' תירוציםעל האבנים סמוך לכניסתם לארץ, עבור אומות העולם[ 

הלכות חג בחג או ]גיליונות תורניים, מעלת כתיבת חידושי תורה, הקדמת כתיבת והדפסת עלוני שבת 

הלכות שבת, הקדמת כהן בכותבים מרובים, הדפסתם, הפצתם, קיפול גיליון בשבת, קריאה בזמן 

  מאור השבת, תשע"ח התפילה, בעיות גניזה[
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כשיש חשש שיבוא לידי ביזיון, עיתונים  ]קדושת ארון הספרים, כתיבת פסוקקדושת הספרים 

שמודפסים בהם דברי תורה, השתמשות בספרים כמגן מפני השמש או כדי לתפוס מקום בבית המדרש, 

 תשע"ה דברי הלכה, סא[ילבית הכ ברי תורהדף בספר לסימן, הכנסת ד קיפול

 

 ספר התורה הזהירות בכבוד

 

כתיבת ר , כתיבת ספר תורה מכסף מעש]שאלות מצויות בעניני ספר תורה, כתיבתו והקריאה בו  

, כתיבת אותיות כסף שנשאר מכתיבת ספר תורה,  כתיבת אותיות ותפירת יריעות, ספר תורה של ציבור

כתיבת ספר תורה,  חדר עבודה של סופר סת"ם סופיות בספר התורה כשהכותבים לא מכוונים למצוות 

סא, תיקון תגים ע"י עט מתכת,  מחיקת אותיות לכיבוד אנשים נוספים ישבדירה מעליו יש בית כ

לכתיבת אות, הוצאת ס"ת מארון הקודש ללימוד, מצוות כתיבת ספר תורה לדעת הרא"ש בתוכנת 

ריקוד עם ספר תורה, קטן בהקפות, ספר תורה שנפל בחלקו לארץ, ספר תורה פסול האם הוא מחשב, 

מוקצה בשבת, הנחת ספרים על גגו של ארון קודש, צורת שני לוחות הברית,  מי מוציא את ספר התורה 

מכירת עליות, כבה האור בקריאת התורה והמשיכו  מארון הקודש, קוואטער, ספר תורה שהוצא בטעות,

מקום אחר, נמצא טעות בספר התורה, נמצא פסול בפרשת זכור כעבור כמה ימים האם יש תשלומין ב

בפרשת כי תצא, טעויות בקריאה, קריאת התוכחה, קראו למפטיר ונזכרו שיש חיוב אחר, בטלו קריאה 

 מים חיים, תשע"דבשבת כיצד ישלימו, קריאת התורה במנחה בערב שבת עשרה בטבת[ 

הסדרי  -]מסדרין לבעל חוב האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי מצוה?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דתשלומים[  

 ]לקנות ממנו ספר תורה, לגבות ממנו ספר תורה בחובו[איר את חברו ללא מצוות ספר תורה להש

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

 פניני איש, תשע"ז בימי הספירה - "חנגינה לכבוד הכנסת ספר תורה, אך לא מפני כבוד ת

]חיוב עמידה בפני ספר תורה, ושיעורו, כשעוסק בתורה, בשעת הלכות מצויות בכבוד ספר תורה 

רה הקפות של שמחת תורה, בפני ספר תורה שנפסל, חיוב עמידה כשארון הקודש פתוח וספרי התו

במקומם, איסור עמידה כשגבו מופנה לספר התורה, או לארון הקודש, דרשת הרב כשגבו להיכל, בתי 

 עולמות, כה כנסת שצורת הישיבה בהם כשהגב מופנה לארון הקודש[

 (דאספקלריא, תשע"ח )עמ' י  []ספרים עתיקים בכתב ידהוצאת ספרי תורה מארץ ישראל 

 תשע"ג ,מעדני אשר ?האם מותר להוציא ספר תורה כדי לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום

 מעדני אשר, תשע"בהנחת ספר תורה פסול בארון הקודש 

 פניני אי"ש, תשע"ח  ]חיוב שמירת גופו מסכנה[לא לנשק את מעיל ספר התורה 

האם מותר לכתוב בשולי הקלף של ספר התורה את שם בית הכנסת או פרטים מזהים 

 דמעדני אשר, תשע"אחרים? 

 מעדני אשר, תשע"ז ]והפקעת עצמו ממצות כתיבת ספר התורה[מכירת ספר תורה לנישואין 

 אשכול יוסף, תשע"ומכירת בתו לאמה או מכירת ספר תורה?  
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 מעדני אשר, תשע"ג  ?נכרי שמגיע להכנסת ספר תורה האם מותר לתת לו להחזיק ספר תורה

  מעדני אשר, תשע"ד

 וישמע משה, תשע"ה  להביא ספר תורה בשבת מכפר לכפר ע"י גוי כדי לקרות בו בשני המקומות

]אמירה לעכו"ם, טלטול בכרמלית, שבות תורה בשבת מכפר סמוך ע"י גוי ברכב להביא ספר 

 וישמע משה, תשע"ו דשבות במקום מצוה[

תורה ודעת,   שמיה, בחול ובשבת[ ]ויהי בנסוע, בריךסדר הוצאת והכנסת ספר תורה מארון הקודש 

 ח"ב )עמ' ו( -תורה ודעת, תשע"ד     תשע"ג )עמ' יא(

 מלאכת מחשבת, תשע"זהכנסת ספר תורה לבית קברות 

 מעדני אשר, תשע"ז ]שאינה מחויבת בפו"ר[מכירת ספר תורה להשיא ביתו 

 

 המותר בפיך ןמ

 

 תשע"והגר"א גניחובסקי,  ]מן המותר בפיך[ תפירת יריעות ספר תורה בגיד הנשה

מחמדי התורה,  ]מי רגלים, ריח שיש לו עיקר[מן המותר בפיך  -עיבוד עורות לסת"ם בצואת כלבים 

 (7י חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' פנינ   תשע"ח

 גליון החבורה, תשע"א )עמ' י(  ]קפילא, מסל"ת[נאמנות עכו"ם על כשרות הקלף 

]האם התחש והחילזון היו בעלי חיים טהורים, ומה  'מן המותר בפיך' במצוות ובתשמישי קדושה

, ריסוס ספריי על אותיות ספר התורה כדי למנוע מחיקתם, הדבקת היריעות בדבק מבעלי דין תוצריהם

   עולמות, קצג    מאור השבת, תשע"ד    נוה ההיכל, תשע"ד    תא, תשע"ביאורי[ חיים שאינם טהורים

 האיחוד בחידוד, תשע"ב

 

 

 בשבת רבנו משהע"י  ת ס"תביכתנושא בפרשה: 

 

)הן קרבו ימיך למות( ]לא, יד[   ?היאך כתב בו ביום י"ג ספרי תורה ,שמשה רבנו נפטר בשבת דעהל

 אשכול יוסף, תשע"ג

]פטירת משה רבנו בשבת וכתיבת י"ג ספרי תורה בהשבעת קולמוס ע"י משה, מלאכה בשבת ע"י נס? 

ישול בשבת ע"י מחשבה בירידת המן, שאלה השבעת קולמוס ואמירה לנוכרי, הקמת המשכן ע"י משה, ב

באורים ותומים בשבת, הקלדת אותיות במחשב בשבת, בריאת אדם בספר יצירה בשבת, הריגה ע"י 

אוצרות  שמות קדושים בשבת, על טבעי, קפיצת הדרך, הבדל בין אם הארץ קפצה אליו או הוא קפץ[

 ח"עשת     אוצרות אורייתא, תשע"ז  אורייתא, תשע"ח
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? ]מזיק ע"י עין הרע, הורג ע"י שם או כישוף, פעולה פעולה על טבעית האם דינה כפעולה רגילה

סגולית בשבת לגבי איסור מלאכה, צידה בעל חיים ע"י לחש, כתיבת ס"ת ע"י משה רבנו בהשבעת 

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז - שבת שיעורי לילקולמוס, מלאכה בשביעית באופן על טבעי[  

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

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

)ועתה כתבו לכם את השירה ת[ התורה, אופן כתיבת אותיות אחרונות במילוי או בכתיבת אות מושלמ

  כאיל תערוג, תשע"דהזאת( ]לא, יט[ 

 

 

 הקדמת כהן ללוי ולישראלנושא בפרשה: 

 

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

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

 האיחוד בחידוד, חנוכה תשע"ד  נר חנוכה? תכהן בהדלקהאם יש לכבד 

]רב זירא, כהנים לעתיד לבוא אחר תחיית המתים, האם  ?כהן שחזר לחייםהאם יש דין קדימה ל

בכבוד אביו, האם תריך ימי מילואים וקידוש, מצוות וקדשתו לבן כהן, האם נחשב אדם אחר, האם חייב 

 אורות הגבעה, תשע"ג   נוה ההיכל, תשע"ו  יש צורך לקדש אשתו מחדש[

]לטפל בנפטר כהן קודם מדין וקדשתו, אם קם הכהן  האם יש דין קדימה בטיפול בכהן שנפטר?

ישיבת ברכת  -שיעורי ליל שישי לתחיה, האם אהרן הכהן לעתיד לבוא צריך משיחה חדשה לכהונתו[  

 יצחק, תשע"ה

]הגדרת עני, אביון, פיקוח נפש או תלמוד תורה, פרנסת ילדיו או קדימויות בתרומה ובנתינת צדקה 

יבה, ישיבה או צדקה לעניים, איש ואשה, כהן לוי, 'מכירי כהונה' בצדקה, הכנסת כלה או תמיכה ביש

 עולמות, קצב מקוה, עניי עירו, קרוביו[

 ז' תירוצים  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' צב(  ]בארץ ישראל ובחו"ל, וקדשתו[הקדמת לוי לישראל 

 

 

 :שאר עניני הפרשה

 

 אוצרות אורייתא, תשע"ט)בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום( ]לא, ב[ יום הולדת לאור ההלכה 

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

 פנחס, תשע"ג
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ות עשרלצפיה ב

 פר'שיעורים על 

 נצבים וילך

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

]לקנות בגד ארבע כנפות להתחייב בציצית, לחייב עצמו  ?האם אדם מצווה לחייב עצמו במצוות

)לא תעבור את הירדן הזה( בקרבן פסח, לעלות לירושלים בחוה"מ סוכות להתחייב בד' מינים דאורייתא[ 

 "ט )עמ' מד(עיון הפרשה, תשס]לא, ב[ 

]לסמא עצמו כדי שיהא עיוור ויפטר מדוע ביקש משה משה קודם פטירתו לסמא אחת מעיניו 

  פקודיך דרשתי, תשע"ט ממצוה, לטמא עצמו כדי להינצל מעבירה[

]הקב"ה אמר להביאם בעל בני ישראל לארץ ישראל  כיצד שינה משה מדברי ה' לאופן הבאת

עיון הפרשה, )כי אתה תבוא את האם הזה אל הארץ( ]לא, ז[  כרחם, ומשה אמר לו להיוועץ עם זקני הדור[

 תשע"ז )עמ' נא( כח תירוצים

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז )כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה( ]לא, יז[ה' לי לא אירא 

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

בית מדרש ישיבת מיר,  )הקהילו אלי, ברש"י( ]לא, כא[ ?מדוע לא הקהילו את העם בתקיעת חצוצרות

 תשע"ז

)את דברי השירה הזאת  ]מעלת השירה לזיכרון, סידור המשנה[ בשירה -מעלת סידור דברי התורה 

 פקודיך דרשתי, תשע"טעד תומם( ]לא, ל[ 

 שבילי פנחס, תשע"ז הקשר בין פרשיות ניצבים וילך לראש השנה

 

 

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

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 וע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

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