לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'
ויקהל פקודי

באתר "בינינו" :

פרשות ויקהל ופקודי

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני

לבית ולמשפחה:
פנינים  -תשע"ד תשע"ג תשע"ב
יחי ראובן  -תשע"ז

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

שבת טיש  -תשע"ז
מאורות הפרשה  -תשע"ב
עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ז

קודמות)
באתר "בינינו":

איש לרעהו  -תשע"ו תשע"ו תשע"ד תשע"ד תשע"ב
דברי יושר  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ד תשע"ג תשע"ב
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ד

ניתן להעביר או

סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ו תשע"ד תשע"ד תשע"ג תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז
אוצר פניני החסידות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז
אוצרות גאוני הדורות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

תשע"ז ויקהל תשע"ו פקודי תשע"ו ( 12עלונים)

לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'

גליון באר הפרשה  -שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום תשע"ו תשע"ה ויקהל תשע"ד פקודי תשע"ד תשע"ב ויקהל

ויקהל פקודי

תשע"א תשס"ט

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת ויקהל

()33

לפרשת פקודי

()30

נושא בפרשה :כבוד ועונג שבת

למאגר עלוני
פרשת השבוע

מצות עונג שבת בפת של איסור [לה ,ב] מחמדי התורה ,תשע"ב

תלמוד תורה בשבת

(שבת שבתון) [לה ,ב] עומקא דפרשה רמת שלמה ,תשע"ב

עומקא דפרשה

מודיעין עילית ,תשע"ב

שבעים ריבוא שבתות כנגד שישים ריבוא מישראל

באתר "בינינו" :

שבילי פנחס ,תשע"ז

לימוד תורה בעיון בשבת (שבת שבתון) [לה ,ב] מחמדי התורה ,תשע"ו

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

וביום השביעי יהיה לכם קודש  -הנהגת האדם בשבת [לה ,ב] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

באתר "בינינו":

נושא בפרשה :איסור הבערה בשבת
ניתן להעביר או
היתר הדלקת נרות בערב שבת (לא תבערו אש ביום השבת) [לה ,ג] מחמדי התורה ,תשע"ו
מומר למלאכת שבת אחת בצנעה ,האם נחשב מומר (לא תבערו אש ביום השבת) [לה ,ג] מלאכת
מחשבת ,תשע"ז
הדליק נר לחולה בשבת ,האם חייב לכבותו בצאת השבת ולהדליקו שוב (לא תבערו אש) [לה ,ג]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

הדלקה בערב שבת הנמשכת בשבת [דברי הנמוקי יוסף ב"ק 'אשו משום חציו' ,והקצוה"ח] [לה ,ג]

יבוצעו בו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

אזהרה מיוחדת מפני מחלוקת בשבת

[לה ,ג] מעדני אשר ,תשע"ה מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו בארה של תורה ,תשע"ז מדי שבת בשבתו ,תשע"ז מעדני אשר ,תשע"ז

שינויים

הבערה לחלק יצאה (לא תבערו אש) [לה ,ג] מעדני אשר ,תשע"ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה זרע

ברך ,תשע"ה הגר"א עוזר תשע"ב
חימום תבשיל בשבת על כיריים מכוסות (לא תבערו אש) [לה ,ג] נוה ההיכל ,תשע"ה
תאורה חשמלית לנרות שבת ולשאר מצוות (לא תבערו אש) [לה ,ג] תורה והוראה ,תשע"ב
עולמות ,רצ

לבישת בגדים הטעונים חשמל סטטי

(לא תבערו אש) [לה ,ג] שלמים מציון ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'
ויקהל פקודי

באתר "בינינו" :

השימוש בתאורה בשבת בלא חילול שבת ['חילול ה' חמור מ'מעשה שבת'] (לא תבערו אש) [לה ,ג]
נשיח בחוקיך ,תשע"ו נשיח בחוקיך ,תשע"ז

נושא בפרשה :עונשי בית דין בשבת

למאגר עלוני
פרשת השבוע

הריגה ע"י בי"ד בשבת (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הריגת בא במחתרת בשבת

(לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הריגה כדי למנוע חילול שבת (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

שריפה כעונש על חילול שבת

(לא תבערו אש) [לה ,ג] אשכול יוסף ,תשע"ה אשכול יוסף ,תשע"ג

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

מעדני אשר ,תשע"ב אורות הגבעה ,תשע"ז
מיתת בי"ד בשבת בהריגה כלאחר יד (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

באתר "בינינו":

הרג בשבת מי שחייב מיתת בי"ד ,האם דינו כהורג טרפה? (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ז
האם בית דין מלקין בשבת (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

נושא בפרשה :שקיפות וניקיון כפים

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

שקיפות וניקיון כפים בהלכה [חובת שקיפות וניקיון כפיים במוסדות ציבוריים ,האם גבאי צדקה

ובתנאי שלא

חייב לספק דו"ח פרטני על הכנסות והוצאות ,מתי ראוי לעשות כן ,ומתי חל חיוב גמור ,עובד בשכר או
מתנדב] (אלה פקודי המשכן) [לח ,כא] תורה והוראה ,תשע"ו

מדוע מיהר משה למסור דו"ח על התרומות שקיבל למשכן? [במה נחלקו משה ובצלאל לגבי
הקדמת כלים לבניית המשכן?] (ואת האלף ושבע המאות) [לח ,כח] שיעורי הרב רוזנבלום ,פקודי תשע"ד

יבוצעו בו
שינויים

האם חייב הגזבר בהגשת דו"ח הוצאות (אלה פקודי המשכן) [לח ,כא] מעדני אשר ,תשע"ד

לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'

שאר עניני הפרשה:

ויקהל פקודי
חיוב נשים בעשה דשביתה בשבת (כל עדת בני ישראל) [לה ,א] זרע ברך ,תשע"ד

באתר "בינינו" :

עדת בני ישראל  -מעלת ה'דעת' (עדת בני ישראל) [לה ,א] משנתה של תורה ,תשע"ו
עשיית מלאכה לשם שמים [בכל דרכך דעהו] (ששת ימים תעשה מלאכה) [לה ,ב] שלמים מציון ,תשע"ז
האם יש חיוב מלאכה בימי החול (ששת ימים תעשה מלאכה) [לה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ה
מחמדי התורה ,תשע"ב
אשה ששכחה להדליק נר שבת אך החשמל דלק [לה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד

האם ליל שבת דומה לליל הסדר מבחינת "שמירה"

נוה ההיכל ,תשע"ד

[לה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ה

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

בנית המשכן אינה דוחה שבת ,פתיחה לבנית המשכן (ששת ימים תעשה מלאכה) [לה ,ב] מאור

(גם משנים

השבת ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ו
מלאכת מחשבת בשבת [מלאכה שאינה צריכה לגופה ,פסיק רישיה ,מתעסק] (תעשה מלאכה) [לה ,ב]
מחמדי התורה ,תשע"ו

הגר"א עוזר ,תשע"ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

הלבשת ילדים בשבת אחה"צ בפיג'מה לצורך הלילה [הכנה משבת לחול] (שבת שבתון) [לה ,ב]
מעדני אשר ,תשע"ב

קודמות)
באתר "בינינו":

אתר אינטרנט הפתוח בשבת (שבת שבתון) [לה ,ב] עולמות ,צז

ביטול כלי מהיכנו

(שבת שבתון) [לה ,ב] מאור השבת ,תשע"ד

שביתה בשבת ,אי עשית מלאכה ,או מצוה בפועל (שבתון) [לה ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ד
אסופי [ספק ישראל] שחילל שבת האם נהרג (כל העושה בו מלאכה) [לה ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ד

הצטרפות לגוי הנוסע ברכב לצרכיו
מלאכת שבת בשינוי

להפיץ דף זה

(שבת שבתון) [לה ,ב] נוה ההיכל ,תשע"ד

(שבת שבתון) [לה ,ב] הגר"א עוזר ,תשע"א

בריאת גולם בשבת [איסור בונה] (שבת שבתון) [לה ,ב] בארה של תורה ,תשע"ד

בנית המשכן או המקדש האם דוחה תוספת שבת

[לה ,ב] זרע ברך ,תשע"ו

הכנה לכבוד שבת ע"י ת"ח [הפטור מהשבת אבדה כי "אינה לפי כבודו"] (תעשה מלאכה) [לה ,ב]
אשכול יוסף ,תשע"ו

ניתן להעביר או

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

הכנה לכבוד שבת אף שהמצוה יכולה להיעשות ע"י אחרים (ביטול תורה) [לה ,ב] אשכול יוסף,
תשע"ו

האם כל מלאכת שבת ביד שמאל הוי שינוי

[לה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'

מדוע הקדים משה את הציווי על שבת לפני הציווי על מלאכת המשכן? [ומה ההקבלה ביניהם?]
(ששת ימים תעשה מלאכה) [לה ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום ,ויקהל תשע"ב

מתי נצטווה משה על המשכן? [מדוע פתח ראשית בציווי על השבת? ומהי ההקבלה שבין בניית
המשכן ומלאכת הבערה בשבת  -לתיקון חטאו של אדם הראשון] (ששת ימים תעשה מלאכה) [לה ,ב]

ויקהל פקודי

באתר "בינינו" :

שיעורי הרב רוזנבלום ,ויקהל תשע"א

האם בהתראה בחילול שבת יש להתרות בשם המלאכה המסוימת או די בהתראה 'לא תעשה
כל מלאכה' [לה ,ג] מלאכת מחשבת ,תשע"ו
מלאכת אוכל נפש בשבת [ביאור דברי הרמב"ן] (לא תבערו אש) [לה ,ג] מחמדי התורה ,תשע"ב
מחמדי התורה ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

חילול שבת לחולה ,כשהחולה יכול לבצע הפעולה בעצמו

[לה ,ג] מעדני אשר ,תשע"ד

זכות בני זבולון בחילזון התכלת [משאב טבעי] [לה ,ו] אשכול יוסף ,תשע"ד מידי שבת בשבתו ,תשע"ו
מעילה בריח הקטורת (לקטורת הסמים) [לה ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"ו

דרגות הקדושה בכלי המשכן ובבגדי כהונה [כפורת מול בדי הארון ,ובגדי כהן גדול מול כהן הדיוט]
[לה ,יא] פניני רבינו האור החיים הקדוש ,תשע"ז

מדוע נבנה המשכן רק ע"י בני ישראל ,ובבניית המקדש שותפו גם גויים? [מדוע לפי"ז לא נבנו
בתי המקדש ע"י משה ודוד? מדוע צווה העם להביא סוגים שונים של תרומות למשכן?] (ויביאו כל

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

איש ...נדבה רוחו אותו) [לה ,כא] שיעורי הרב רוזנבלום ,ויקהל תשע"ד
איך הקדישו נשים חפצים ומלאכות למשכן (ויביאו מטוה) [לה ,כה] מעדני אשר ,תשע"ג
שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

תרומת הנשיאים והנשים למשכן

[אם אין אני לנו ,מי לנו] [לה ,כז] נר יששכר ,תשע"א תשע"ו

באור הפגם בתרומת הנשיאים [מעלתה של הזריזות בקיום המצוות] (והנשאים הביאו) [לה ,כז]

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

שיעורי הרב רוזנבלום ,ויקהל תשס"ט
שלושה שמות לו לאדם [הוריו ,בני האדם ,ומה שקנה לו] [לה ,ל] שלמים מציון ,תשע"ו
זמן בניית בית המקדש מעלות השחר או מהנץ החמה (לדעת לעשות) [לו ,א] אשר ליהודה ,תשע"ד

מלאכת הקמת המשכן [במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו" ,נדבת המשכן ומעשה
האומנים ,מלאכות טבעיות ועל טבעיות] (לדעת לעשות) [לו ,א] עומקא דפרשה ,תשע"ד
איסור הוצאה בערב שבת סמוך לחשיכה [שמא ישכח] (ויכלא העם מהביא) [לו ,ו] שלמים מציון,
תשע"ו

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

גדר רשות הרבים לאיסור הוצאה בשבת

(ויכלא העם מהביא) [לו ,ו] נשיח בחוקיך ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

אשה שלבשה תפילין ,האם נחשב מלבוש לעניין יציאה בשבת לרה"ר (ויכלא העם מהביא) [לו ,ו]
מעדני אשר ,תשע"ו

שיעורים על פר'

עודפי תרומה במשכן (לעשות אותה והותר) [לו ,ז] תורה והוראה ,תשע"ד

מדוע הוסיף שלמה המלך במקדש עוד  2כרובים? [מדוע עשאם שונים מהשניים שבמקדש? ומדוע
דווקא זהב הכפורת יש בכוחו לכפר על חטא העגל?] (ויעש שני כרובים זהב) [לז ,ז] שיעורי הרב

ויקהל פקודי

באתר "בינינו" :

רוזנבלום ,ויקהל תשע"ה
אין לנו שיור אלא התורה הזאת [לח ,כא] מדי שבת ,תשע"ו
קדושת המשכן ,לשעתו ולדורות [לח ,כא] מאור השבת ,תשע"ד

מדוע נזכר איתמר בעת פירוט הגביה

(ביד איתמר בן אהרן הכהן) [לח ,כא] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

טהרת בניית המשכן [גדולים מעשי חייא] (משכן העדות) [לח ,כא] כאיל תערוג ,תשע"ו
חכמת בצלאל (עשה את כל אשר צווה ה) [לח ,כב] שבילי פנחס ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

נר יששכר ,תשע"ב

מלאכת

ומועדים

מחשבת ,תשע"ו
מדוע העביר משה את מלאכת המשכן לבצלאל ולא ביצעו בעצמו (ובצלאל בן אורי עשה) [לח ,כא
כב] נר יששכר ,תשע"א

איסור בורר בשבת באיסור והיתר [היתר וערלה ,כלי חלבי וכלי בשרי ,מצה שמורה ומצה רגילה,
אתרוג כשר ואתרוג פסול] [לח ,כב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
חוסר ערכיותו של ה"בערך" (כאשר ציוה ה' את משה) [לח ,כב] משנתה של תורה ,תשע"ו

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

לברך ברכה שאינה צריכה בשבת ,בכדי להשלים מאה ברכות (מאת אדנים לאמת כיכר) [לח ,כז]
הגר"א גניחובסקי תשע"ד
האם נכנס שבט לוי בכלל "ערבות" כלל ישראל? [ערבות לגרים] (לכל העובר על הפקודים) [לח ,כח]
זרע ברך ,תשע"ז

כלי שנשתמש בו הדיוט  -לצורך גבוה [פרוכת מבגדים ,מבגד אשה ,וימפל ,הבריח התיכון ,במקדש,
בבית כנסת ,תשמישי קדושה או תשמישי מצוה ,נעשה שינוים בבגדים ,סוג השימוש בהדיוט ,שיבוץ בגד
הדיוט בתוך פרוכת ,קשירת ס"ת בעניבה פרטית כשנקרע החגור] (ונחושת התנופה) [לח ,כט] נוה
ההיכל ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ה

מחמדי התורה ,תשע"ו

כאיל תערוג,

תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז עולמות ,רמד

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

הערות בענין מלאכת קושר בשבת (תכלת וארגמן) [לט ,ב] הגר"א גניחובסקי תשע"ד שלמים מציון,
תשע"ו
מעשה המשכן והקמתו [ההשתדלות בעולם המחשבה] (ויעשו בני ישראל) [לט ,ב] נר יששכר ,תשע"ד

יבוצעו בו
שינויים

מדוע הובאו כלי המשכן לבית מדרשו של משה

(ויביאו את המשכן אל משה) [לט ,לג] אשכול

יוסף ,תשע"ו
מלאכת צידה בשבת (עורות אלים מאודמים) [לט ,לד] הגר"א גניחובסקי תשע"ד אורות הגבעה,
תשע"ג
מלאכת שבת בשב ואל תעשה (עורות אלים מאודמים) [לט ,לד] הגר"א גניחובסקי תשע"ד

ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ,ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו
תורה ,תשע"ו מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

[לט ,מג] משנתה של

שלמים מציון ,תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'
ויקהל פקודי

באתר "בינינו" :

מדוע בלשצר שהשתמש בכלי המקדש ,מת בעצמו ,ואילו אחשוורוש השתמש ,ומתה אשתו
(והיה קודש) [מ ,ט] אשכול יוסף ,תשע"ד

במעלת אהרן הכהן שזכה ללבוש את החושן [עין טובה מתלמידי אברהם אבינו] (והלבשת את אהרן)
[מ ,יג] שלמים מציון ,תשע"ו
מדוע המתינו ע"ב יום מסיום המשכן עד חנוכתו (בחודש הראשון בשנה השנית) [מ ,יז] זרע

למאגר עלוני
פרשת השבוע

שמשון ,תשע"ו
דברים שצריך לעשות בעמידה [מצד הדין או המנהג] (הוקם המשכן) [מ ,יז] דברי שי"ח ,תשע"ד
מעלין בקודש ואין מורידין (ויקם משה את המשכן) [מ ,יח] אשר ליהודה ,תשע"ד

מעדני אשר,

תשע"ד הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ו מחמדי התורה ,תשע"ו
קרש שזכה בצפון [שינוי מיקום דפנות הסוכה ,מנהג עטרה בטלית] (ויקם משה את המשכן) [מ ,יח]
מעדני אשר ,תשע"ד שלמים מציון ,תשע"ו

נוה ההיכל ,תשע"ג מחמדי התורה ,תשע"ה

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

עולמות ,שלו

באתר "בינינו":

מעדני אשר ,תשע"ו

העברת העברת בעל קריאה מתפקידו [מעלין בקודש ואין מורידין ,ירושה בשררה ,חזקת מצווה,
ירושה במצווה ,בעל קריאה בשכר או בחינם] (ויקם משה את המשכן) [מ ,יח] נוה ההיכל ,תשע"ו

היאך הותר משה בהקמת המשכן ,הרי ת"ח אסור לעשות מלאכה ברבים (ויקם משה את
המשכן) [מ ,יח] מעדני אשר ,תשע"ו מחמדי התורה ,תשע"ו

מדוע ס"ת אינו מונח בשכיבה כמו הלוחות בארון

(ויתן את העדות) [מ ,כ] מעדני אשר ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

עניני נטילת ידים [שיעור אכילת פת כביצה ,שיעור הזמן ,בתחילת הסעודה לפטור ברכה ראשונה,
שינוי מקום ,נגע במקום מטונף בסעודה ,נגע בתפילין או כתבי הקודש בסעודה] (ויתן שם מים לרחצה)

לתועלת הרבים

[מ ,ל] שלמים מציון ,תשע"ז
מותר צדקה [מ ,מב] עולמות  ,קמד

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מענייני דיומא :המעבר לשעון קיץ

לצפיה בעשרות
שיעורים על פר'

קבלת שבת מוקדמת [קבלת שבת בשעון קיץ לפני זמן הדלקת נרות ,האם הדלקת הנרות ע"י אם הבית
מכניסה את השבת לשאר המשפחה ,וכן להיפך בעל שקיבל שבת מוקדם האם גורר אחריו את ביתו,
קבלת שבת מוקדמת מחייבת מהלכות "נדרים" או כ"תוספת שבת" ,חיוב נשים ב"תוספת שבת" ,קבלת
שבת מוקדמת ע"י רוב הקהל מחייבת את המיעוט ,במקום שיש כמה בתי כנסת ,רוב תושבי המקום או
רוב שומרי השבת במקום ,קבלת שבת של יחידים בבית כנסת יחיד ,קבלת שבת מוקדמת מטעמי נוחיות
האם מחייבת את המיעוט זמן קבלת שבת זאת ,וסדר תפילת מנחה ,אדם שקיבל שבת האם רשאי לבקש
ממי שלא קיבל כדין לעשות מלאכה עבורו ,והאם מותר לו ליהנות ממנה .ענית אמן במקום שמנין אחד
מתפלל עברית של שבת ,והאחר מתפלל מנחה של יום שישי] עולמות ,שיט

ויקהל פקודי

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

מענייני דיומא :סיום חומש שמות

ומועדים
(גם משנים

עניני "סיום" [השמחה בסיום מסכת ,סיום רוב מסכת ,השתתפות בסיום עם המסיים ,ברכת שהחיינו
בסיום חיבור ספר תורני] עומקא דפרשה ,תשע"ו

סיום מסכת [סעודה סיום מסכת האם נחשבת סעודת מצוה ,איזו סעודה נחשבת סעודת מצוה' ,שלום
זכר'' ,שלישי למילה' בר מצוה ,סעודה שדורשים ת"ח בדברי תורה ,סיום כריתת עצי המערכה ,הקדמת
או איחור הסיום לתאריך רצוי ,מסכת בשס ,סדר משניות ,שו"ע ,ספר הזוהר ,חיבור ספר תורני ,פטור
מתענית בכורים ,שיעור אכילה בסעודה הפוטרת מתענית ,שמע סיום בטלפון ,אכילת בשר ויין בסיום
מסכת בתשעת הימים ,אמירת תחנון ביום הסיום ,השתתפות חתן ביום חופתו בסעודת סיום לפוטרו
מתענית ,סיום לפטור מתענית בערב ר"ה ,פטור נשים מתענית בהשתתפות בסיום] עולמות ,רטז

קודמות)
באתר "בינינו":

ניתן להעביר או

חזק חזק ונתחזק [הפסק ,הבדל בין העולה לבין הקהל ,מי אומר ,טעם המנהג] עומקא דפרשה,

להפיץ דף זה

תשע"ב

לתועלת הרבים

מענייני דיומא :פרשת החודש [וחודש ניסן]
פרשת החודש וסיום ספר שמות פניני דעת ,תשע"ז
פרשת החודש ראשית גאולת מצרים

משנתה של תורה ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

החדש הזה לכם (החרש היה ליבם) מדי שבת ,תשע"ו

מצוות קידוש החודש בזמן הזה

לצפיה בעשרות

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו רוממות,תשע"ז

החודש הזה לכם [הלימוד מחידוש הירח על כוחה של תשובה] שבילי פנחס ,תשע"ו

ברכת האילנות [אילן או שנים ,בעיר או מחוץ לעיר ,בראיה ראשונה ,ברכת השבח או הנהנין ,אילן
סרק ,אילן שהפסיק להביא פרי ,הברכה בנשים ,בחצי הכדור הדרומי ,בשבת בלילה ,כניסה לחצר ללא
רשות ,הנוסח] עולמות ,קצז

שיעורים על פר'
ויקהל פקודי

באתר "בינינו" :

הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בברכת האילנות [שבת ,ערלה ,ארצות הדרום] פניני אי"ש ,תשע"ז

הנוסח הקדום והראוי ברכת האילנות

מהנדס יעקב לוינגר

ברכת האילנות על עץ שפירותיו באיסור ערלה פרי ביכורים ,תשע"ז

ברכת האילנות על עצי ערלה
עניני חודש ניסן

למאגר עלוני

פרי ביכורים ,תשע"ו

[קרבנות הנשיאים ,ברכת האילנות ,כתיבת תאריך לועזי] עומקא דפרשה ,תשע"ד

נוסח ברכת החודש [לשבת מברכין] מעיינות בני יששכר ,תשע"ז

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

מענייני דיומא :שלושים יום קודם הפסח

קודמות)
באתר "בינינו":

מדיני הגעלת כלים [הכשרת חצובה לפסח ,כלי זכוכית ,כלי פיירקס ,כלי פלסטיק] דבר הלכה ,תשע"ז

ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות ,האם מותרים בפסח? [טעמי איסור קטניות ,לחולים,
בתערובת ,ביטול ברוב ,ביטול ברוב לכתחילה ,קטניות שנפסלו ממאכל כלב] שמעתא עמיקתא ,תשע"ז

ניתן להעביר או

חמץ בערב פסח הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא ,תשע"ז

במסגרת סידור הבית לפסח  -קיום מצות השבת אבדה

תורה והוראה ,תשע"ו

להפיץ דף זה

קניות לפסח [העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי ,שיקולי נוחות ומחיר] תורה והוראה ,תשע"ד

בדיקת חמץ [היוצא מביתו מתחייב במצוות בדיקת חמץ ,ומתי עדיף לקיימה ,מה דינה של בדיקת חמץ
מוקדמת? האם מברכים על בדיקה זו? האם מכירת חמץ פוטרת מן הבדיקה? ומה הדין במי שמשאיר
אחרים בביתו?] תורה והוראה ,תשע"ז

העברה בלא חיפוש
דיני בדיקת חמץ

שלמים מציון ,תשע"ו

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

דברי הלכה ,תשע"ו תשע"ז

שינויים

האם צריך להקנות את המצות לאורח ,כדי שיצא ידי חובה
תרופות עם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנה

נר יששכר ,תשע"ד

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

מכירת חמץ לגוי [ע"י הרב ,מכירה עצמית ,מכירה מרוכזת] הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא ,תשע"ז

הלכות מצויות לפסח

לצפיה בעשרות

[הכשרת המטבח ,כשרות המוצרים] שמעתא עמיקתא ,תשע"ו מים חיים ,תשע"ו

שיעורים על פר'
ויקהל פקודי

דף התארגנות לפסח תשע"ז

באתר "בינינו" :

נושא בכותרות :ילדי תימן
ילדי תימן בהלכה [נאמנות הטוענים לירושה ,ודין קביעת יורשים ,האם זכאי אח נוסף לחלוק בירושה
שכבר חולקה ,נכסים שהושבחו בידי היורשים ,הכרעה על פי שני עדים או עד אחד ,הבדל בין קביעת מות
המוריש וקביעת זהות היורש ,קביעת יורש על פי " אומדנא" ,טביעות עין "סימנים" ,בדיקת די אן איי,
עד מחלל שבת ,מילתא דעבידא לגילויי ,תוקף רישום במרשם רשמי לדיני ירושה ,מת ללא יורשים
ידועים] עולמות ,שצג עומק הפשט ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

~

~

~

~

~

~

~

למעבר למאגר "מראי מקומות לפרשיות השבוע"

קודמות)
באתר "בינינו":

ניתן להעביר או

סרוק את הקוד :

להפיץ דף זה
או לחץ כאן

~

~

~

~

~

~

~

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

יבוצעו בו

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

שינויים

