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 (חינם )קישורים להורדה  ויקהלפרשת 

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

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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 

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

 

 כבוד ועונג שבת

 "שביתה" בשבת

 שביתת שבת בספק ישראל

 איסור הבערה בשבת

 ובשבתהעל טבעי במלאכת המשכן 

 עונשי בית דין בשבת

 מעלת בוני המשכן

 הכנה לשבת

 בעלות על משאבי טבע ]תכלת[

 איסור בניית המשכן והמקדש בשבת

 

 ...שאר עניני הפרשה

 

 מענייני דיומא: פרשת שקלים

 

 

 

 

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47393
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 כבוד ועונג שבת: נושא בפרשה

 

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

עומקא דפרשה מודיעין      , תשע"ברמת שלמה רשהעומקא דפלה, ב[  ] )שבת שבתון(  תלמוד תורה בשבת

  עילית, תשע"ב 

 שבילי פנחס, תשע"ז  שבעים ריבוא שבתות כנגד שישים ריבוא מישראל

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

 דברי אמת, תשע"חלה, ב[  ] )שבת שבתון(רוממות קדושת השבת 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ולה, ב[  ] תהנהגת האדם בשב -וביום השביעי יהיה לכם קודש 

 

 "שביתה" בשבת: נושא בפרשה

 

 (מהאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  -תוספת שבת  לימוד התורה ביום השבת

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לז( -אז נדברו   אזעקת השבת הראשונה בהיסטוריה...

 מעדני אשר, תשע"חמדוע הזהיר משה על מלאכת הוצאה רק כשראה שהעם הביא מספיק? 

וציוד פרטי, ריבוי בשיעורים, ]חייל המוציא ציוד הכרחי בדברי החפץ חיים בענין "ריבוי בהוצאה" 

 ך, תשע"חקינשיח בחוהעלאת תינוק שטבע אף כשמכוין להעלות דגים, נתכוין לבשר חזיר[ 

 מעדני אשר, תשע"ט ?מחבר ספר האם מותר לקרוא בשבת בספר כדי להגיה את הספר מחר

לה, ב[ ])תעשה מלאכה(  ]מלאכה שאינה צריכה לגופה, פסיק רישיה, מתעסק[ מלאכת מחשבת בשבת

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו     מחמדי התורה, תשע"ו     הגר"א עוזר, תשע"ה

 בגברא ובחפצא, מלאכת מחשבת בפחות מכשיעור, במלאכת הוצאה[]מלאכה  מלאכת מחשבת בשבת

 זרע ברך, תשע"ח לה, ב[])תעשה מלאכה( 

 זרע ברך, תשע"דלה, א[  ] )כל עדת בני ישראל(חיוב נשים בעשה דשביתה בשבת 

 מעדני אשר, תשע"חלהתבונן על עבודת גוי בשבת, בכדי ללמוד ממנו 

 )עמ' פו( תשע"ט ,אספקלריא  שבת, עולם אחר

  )עמ' קטו( תשע"ט ,אספקלריא  רצה נא במנוחתנו

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47393
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_22_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_22_23_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_79_0.pdf
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מעדני לה, ב[  ])שבת שבתון(  ]הכנה משבת לחול[ורך הלילה הלבשת ילדים בשבת אחה"צ בפיג'מה לצ

 אשר, תשע"ב

 לותיעפ לאל בלבד מידע אתרי בשבת, פתוח אינטרנט אתררת השא]אתר אינטרנט הפתוח בשבת 

מסחר או קניות בהם ניתן להזמין מוצרים או שירותים המסופקים לאחר השבת, אתרי  אתרי ת,מסחרי

]אתר האינטרנט עצמו[,  כלים שביתתמסחר בהם ניתן לרכוש תוכנות או שירותים לשימוש מידי בשבת, 

איסור כתיבה במחשבת  , קנין בסחר באמצעות מחשב,בשבת וממכר מקח יסור, אשבת ממעשה הנאה

בהשארת האתר פתוח,  דשבת זילותא בהשארת אתר פתוח בשבת, עיןה מראית, שבת שכרבשבת, איסור 

הכשלת האחר, מסייע לעוברי עבירה, בשל הפרשי שעות גיאוגרפיים כיצד נקבעת השבת האם  - עור לפני

לה, ב[  ] )שבת שבתון( כזמן מקום המכר, מקום השרת והאתר, לכמה שעות צריך לסגור את האתר[

 עולמות, צז

 מאור השבת, תשע"דלה, ב[  ])שבת שבתון(   כנויביטול כלי מה

]מלאכת מחשבת, ודאי פעולה או ספק פעולה, הסקה בכלים, גרמא בחק תוכות, גרמא במלאכת שבת 

 מנחת אשר, תשע"ט  [, גרם מלאכה בשבתגרמא באפיה בישול וצידה, חרישה ע"י מכונה

והשפעתן התפתחויות טכנולוגיות  ,ה או איסור דרבנןשימוש בחשמל בשבת. איסור תורה]חשמל בשבת 

 תורה והוראה, תשע"ט [ , בית חכם בשבת 'אלקסה'המנהג בפועל, היסודות ההלכתיים של חשמל בשבת על

 אורות הגבעה, תשע"דלה, ב[  ] )שבתון( שביתה בשבת, אי עשית מלאכה, או מצוה בפועל

 נוה ההיכל, תשע"דלה, ב[  ] )שבת שבתון(  לגוי הנוסע ברכב לצרכיוהצטרפות 

]חיתוך ירקות לסלט, טיח לח האם נחשב כטחון, טחינת מאכל מבושל, טוחן אחר מלאכת טוחן בשבת 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ז(-מסביב לשולחן טוחן[

 הגר"א עוזר, תשע"אלה, ב[ ])שבת שבתון(   מלאכת שבת בשינוי

]רשות הרבים ורשות היחיד,  בשיטת הגאונים והראשונים דרה"ר דאורייתא דוקא בשישים רבוא

  )עמ' לו( תשע"ט ,אספקלריאכרמלית, הוצאה, טלטול[  

  )עמ' מז( תשע"ט ,אספקלריא  'ששת ימים תעשה מלאכה'

  )עמ' קט( תשע"ט ,אספקלריא  בדין חלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה

 מעדני אשר, תשע"ט  (קיט)עמ'  תשע"ט ,אספקלריא  טלטול בשר חי בשבת

 תשע"ט ,אספקלריא[ שעתיים קודם צאת השבת ופעלשי]הפעלת 'בוילר' בערב שבת ע"י שעון שבת 

 )עמ' נו(

 מעדני אשר, תשע"ו ]כח, ל[ ]כתיבה, שאילת אורים ותומים בלילה[ אורים ותומים בשבת

  מציון מכלל יופי, תשע"ט ]כתיבה סגולית ע"י השמיר[ כתיבה בשבת על אבני החושן והאפוד

  ו"דברי הלכה, תשעכח, ה[  ]  )התכלת והארגמן(עה בשבת, וצביעה באוכל איסור צבי

]צורת המשיחה, השינוי בנמשח, משיחת מלך וכהן גדול בשבת, ביום משיחת כוהן גדול בשמן המשחה 

שימוש בשמן המשחה ע"י הכהן הגדול, טלטול שמן המשחה ביום הכיפורים, איסור כיפור, נזירות בשבת, 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט בורר במשיחת כוהן גדול בשבת, איסור סיכה[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47393
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_22_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_22_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/250_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/248_20_79.pdf
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 בספק ישראל -נושא בפרשה: שביתת שבת 

 

 אורות הגבעה, תשע"דלה, ב[  ] )כל העושה בו מלאכה( שחילל שבת האם נהרג? ]ספק ישראל[אסופי 

]טבל לשם גירות והיתה חציצה במיעוט המקפיד, או טבל שלא בפני שלושה, גר מדאורייתא וגוי מדרבנן 

בפני בי"ד בלילה, גר שמל ולא טבל, ספק ישראל ספק עכו"ם, אסופי, דינו בגזל מדרבנן, חילול שבת טבל 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל( -פניני הלכה לה, ב[  ] )שבת שבתון( באיסורים דרבנן[

  ]ח, כב[  )יום ולילה לא ישבותו( ]מעשה בירושלים בשנת תר"ח[שמירת שבת לגר שמל ועדיין לא טבל 

 פניני אי"ש, תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"ה

, פניני אי"ש]ח, כב[   )יום ולילה לא ישבותו( האם דינו כעכו"ם ששבת -גוי שקיבל עליו כל התורה 

 תשע"ח

]שמירת שבת, דין בני נח, מצא תינוק מושלך בעיר  ?כיצד קיימו האבות את התורה אם היו כבני נח

שמחצה גוים ומחצה ישראל שדינו כישראל לחומרא מה דינו לגבי שבת, יום גויי ויום יהודי מאימתי, 

ציצית דלבן נח  בשבת ויום כיפור סמוכים, אברהם עצמו קידש את החודשים, לצאת בשבת לרה"ר לבוש

הוי משאוי, יציאת אשה בשבת לרה"ר בציצית האם הוי משאוי, תינוק שנמצא והטיל בעצמו ציצית מקיים 

 שלמים מציון, תשע"ח  ]ח, כב[  )יום ולילה לא ישבותו( בה לא תשבותו[

בינת המשפט  )וכבסו שמלותם, באונקלוס( ]יט, י[ ]גר שמל ולא טבל[קודם מעמד הר סיני  דין הטבילה

 על משך חכמה, תשע"ח

 נוה ההיכל, תשע"ד  )אתם ושביכם, ברש"י( ]לא, יט[שמירת שבת של גר שמל ולא טבל  

 , תשע"דהגר"א גניחובסקי  ]ח, כב[  מאימתי, מליל שבת או מיום שבת?  -שמירת שבת לגוי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד]ח, כב[   כיצד ינהג בשבת?   -שראל וגם בן נח מי שהוא י

]ח,  )יום ולילה לא ישבותו( ]איסור גוי ששבת, שמירת שבת לגר שמל ולא טבל, לפני מתן תורה[גוי ששבת 

   עומקא דפרשה, תשע"ז  כב[ 

]מדוע חייב מיתה, סיבת האיסור חיוב מלאכה או חידוש דת, גר שמל ולא טבל, האבות קודם  גוי ששבת

 636מסביב לשולחן,   מתן תורה, מלאכה שאינה צריכה לכופה[
 

 איסור הבערה בשבת נושא בפרשה:

 

]שינוי מתח חשמלי בשבת, מכניס עצמו לאונס בשימוש בחשמל בשבת, מבעיר ומכבה חשמל בשבת 

בחשמל בשבת, הגברת זרם החשמל ע"י השימוש, נר שבת ע"י חשמל, שימוש בחשמל המיוצר בחילול 

  עומקא דפרשה, תשע"ז שבת[ 
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)לא תבערו  ]ובגדרי 'מבעיר' ו'מכבה'[ כליון הנשרף עשיית האפר או , עשיית האש - מלאכת מבעיר

  מנחת אשר, תשע"ח[ לה, ג]אש ביום השבת( 

]מכבה או מבעיר, פסיק רישיה דלא ניחא ליה, דבר שאינו מתכוין, טלטול דלת שנר מחובר אליה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח בהבערה לא בעינן מלאכת מחשבת[

 תשע"ט   מחמדי התורה, תשע"ולה, ג[  ])לא תבערו אש ביום השבת( היתר הדלקת נרות בערב שבת 

 נוה ההיכל, תשע"ד     מעדני אשר, תשע"דלה, ב[  ]אשה ששכחה להדליק נר שבת אך החשמל דלק 

מלאכת  לה, ג[] )לא תבערו אש ביום השבת( ?מומר למלאכת שבת אחת בצנעה, האם נחשב מומר

 מחשבת, תשע"ז

לה, ג[ ])לא תבערו אש(  ?הדליק נר לחולה בשבת, האם חייב לכבותו בצאת השבת ולהדליקו שוב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

]גם אוכל נפש, איסור בישול ושמא יחתה בשוגג, ספק מבשל, מים שנצטננו, ערוי  איסור בישול בשבת

יחובסקי, הגר"א גנ י[כלי ראשון, פינה ממיחם למיחם, בישול כשיעור בן דרוסאי, קצת יותר מבן דרוסא

  תשע"ט

 מלאכת מחשבת, תשע"טהאם יש איסור הבערה ביום טוב? 

]הלימוד וההבנה המיוחדת בשבת, הקשר בין הדלקת הנר לבנים לימוד בשבת  -הדלקת נר שבת 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט תלמידי חכמים[

]נר שלהבת, פמוט, אין דרך לטלטל נר, וביום טוב, טלטול תנור חשמלי מופעל, איסור טלטול נר דולק 

 שלמים מציון, תשע"חטלטול תנור ע"י דחיפתו ברגל[ 

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

 )עמ' סד( תשע"ט ,אספקלריא    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

מעיינות     מדי שבת בשבתו, תשע"ו    מעדני אשר, תשע"הלה, ג[  ] אזהרה מיוחדת מפני מחלוקת בשבת 

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

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לח( -המחכימה 

פניני  לה, ג[  ] )לא תבערו אש( האם יכול לקבל החזר כספי?בת, גרם להחזרת שלום בית בערב ש

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ו(

זרע ברך,     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה     מעדני אשר, תשע"הלה, ג[  ] )לא תבערו אש( הבערה לחלק יצאה

 הגר"א עוזר תשע"ב   תשע"ה

 נוה ההיכל, תשע"הלה, ג[ ])לא תבערו אש(  חימום תבשיל בשבת על כיריים מכוסות

  תורה והוראה, תשע"בלה, ג[ ] )לא תבערו אש( תאורה חשמלית לנרות שבת ולשאר מצוות

, האם צריך נר ממש, והאם צריך ]שבת, הבדלה, חנוכה, נר נשמה, בדיקת חמץהדלקת חשמל בתורת נר 

הדלקת חשמל , מצבר אוחשמל ה רשת הדלקת נורה הדולקת באמצעותאש, מעשה הדלקה ע"י המדליק, 

לכבוד ר דלוק נאו  נר לכבוד שבת, קיום מצוות בגרמא, להדליק מעשה הבערה בידים או ב"גרמא" בעלמא -

נר הנמצא , אבוקה, שלהבת, ל אור החשמל, ברכת בורא מאורי האש בהבדלה ענורה פלואורסנטית, שבת
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נורת בבחשמל,  נר חנוכה, על ידי חילול שבת ברכה על נר שבת והבדלה מחשמל המיוצר, בתוך אספקלריא

בדיקת ל במצבר, , הדלקת חשמחונוצר בכל רגע בתחנת הכחשמל ה, כי חשמל אין זרם למשך זמן ההדלקה

הנודר נרות  -נר למאור בבית הכנסת , נר נשמה, בשעת בדיקת החמץ לאור הנרבברכה, כיבוי חשמל  חמץ

שעיקרם להאיר לשאר נרות זכר למנורה שבמקדש  "נר תמידהבדל בין "ה , האם יוצא ידי חובה בחשמל

 עולמות, רצ  [האם אסור לעשותה -מנורת חשמל בעלת שבעה קנים , למתפללים

 שלמים מציון, תשע"ולה, ג[  ])לא תבערו אש( לבישת בגדים הטעונים חשמל סטטי 

לה, ג[ ])לא תבערו אש(  ['חילול ה' חמור מ'מעשה שבת']השימוש בתאורה בשבת בלא חילול שבת 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז    נשיח בחוקיך, תשע"ו

 

 נושא בפרשה: העל טבעי במלאכת המשכן ובשבת

 

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

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

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

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

 תשע"ח
 בארה של תורה, תשע"דלה, ב[  ] )שבת שבתון( ]איסור בונה[ם בשבת בריאת גול

נדבת המשכן ומעשה במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו", ] המשכןהקמת מלאכת 

 עומקא דפרשה, תשע"דלו, א[  ] )לדעת לעשות( , מלאכות טבעיות ועל טבעיות[האומנים
 

 עונשי בית דין בשבת נושא בפרשה:

 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הלה, ג[  ] )לא תבערו אש(הריגת בא במחתרת בשבת  

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

מעדני     אשכול יוסף, תשע"ג    אשכול יוסף, תשע"הלה, ג[  ] )לא תבערו אש( שריפה כעונש על חילול שבת

 אורות הגבעה, תשע"ז   אשר, תשע"ב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  לה, ג[] לא תבערו אש() ]בעידניה[מיתת בי"ד בשבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דלה, ג[  ] )לא תבערו אש( מיתת בי"ד בשבת בהריגה כלאחר יד

ניחובסקי, הגר"א גלה, ג[  ] )לא תבערו אש(הרג בשבת מי שחייב מיתת בי"ד, האם דינו כהורג טרפה? 

 תשע"ז
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"דלה, ג[  ] )לא תבערו אש( ?האם בית דין מלקין בשבת

מאסר כעונש, או רק כאמצעי הגנה מפשיעה, הסמכות לאסור ]צידה באדם, מאסר ומעצר אדם בשבת 

לזמן קצוב, מאסר כאמצעי כפיה לתשלום חוב ממוני, כאמצעי כפיה לקיום פסק בי"ד, הכנסה למעצר או 

   ד"ההיכל, תשע נוה   אורות הגבעה, תשע"ג   ת, רנטעולמו  איסור עשיית "דין" בשבת[  -מאסר בשבת 

   תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג

אוסף  -מים זכים ]זמן יציאת שבת בגיהנום, הפרשי שעות, קו התאריך[כיצד יצא לבן מהגיהנום בשבת? 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' מו(

 

 מעלת בוני המשכן נושא בפרשה:

 

]מדוע לפי"ז לא נבנו שותפו גם גויים?  , ובבניית המקדשבני ישראל רק ע"יהמשכן דוע נבנה מ

)ויביאו כל איש...  ודוד? מדוע צווה העם להביא סוגים שונים של תרומות למשכן?[בתי המקדש ע"י משה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשע"ד  [כא לה,]נדבה רוחו אותו( 

]שופר כשר מעיקר הדין ע"י גוי, אך מעלה האם יש מעלה לתקוע בשופר שיוצר ע"י ישראל יר"ש? 

יש בעשייתו, דברי הספורנו במעלת משכן משה מול מקדש שלמה, דברי הגר"א להסתופף תחת אילנות 

פניני חשוקי חמד,   מעשה ה', מעלת רבי חייא, דברי הגר"ח מוולוזין על ספרים שהדפיסם מי שאינו הגון[

 תשע"ח )עמ'  לג(

  כאיל תערוג, תשע"ו  [כא לה,])ויביאו כל איש... נדבה רוחו אותו(  ]גדולים מעשי חייא[ טהרת בניית המשכן

 נר יששכר, תשע"ח    אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לט( -הפרשה המחכימה 

תלמידי חכמים  'דור השוטשטיין והמתיבתא,']היגיעה להבנת התורה, מסירות גוף ונפש לבנית המשכן 

 (עגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   היכן הם[

מירת השבת, ההבדל בין חומרים ]הקשר לשההבדל בין ציווי מלאכת המשכן לפני חטא העגל לאחריו 

אוסף גיליונות, -[בורנשטיין זצ"ל]הגרש"י  פניני זאת ליעקב לבניית המשכן לבין חומרים לעבודת המשכן[

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' נב(-נחל אליהו    תשע"ט )עמ' ח(

 

 הכנה לשבת נושא בפרשה:

 

 מאור השבת, תשע"ט  ]בהשכמה, לפני התפילה, תדיר ושאינו תדיר, רץ לצורך מצוה[חיוב הכנה לשבת 

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

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

 תשע"ו

תורה והוראה, יתרו    ב"עתשעומקא דפרשא,    ה"זרע ברך, תשע   ו"נשיח בחוקיך, תשע  הכנה לשבת

   משנתה של תורה, תשע"ח   פרי ביכורים, תשע"ז   מחמדי התורה, תשע"ז   מעיינות מהרצ"א, תשע"ו   ה"עתש

 מאור השבת, תשע"ח

]להכין צרכי החולה היולדת והמילה לפני שבת, יולדת בסוף הריונה  הכנה לפני שבת למנוע חילול שבת

לשהות בשבת בקרבת בית חולים, להכין עצמו קודם פסח להיות בירושלים, להשכיר עצמו כפועל עבור 

 מנחת אשר, תשע"ח טז, ה[]את אשר יביאו(   )והכינו רכישת מצות סוכה ארבעת המינים וסעודת שבת[

 

 נושא בפרשה: בעלות על משאבי טבע ]תכלת[

 

]בעלות על מעין ומי נהר, בארות המים שחפרו יצחק ואברהם, בעלות זבולון על  בעלות על משאבי טבע

     מלאכת מחשבת, תשע"ז התכלת שבים[ 

 מידי שבת בשבתו, תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"דלה, ו[  ] ]משאב טבעי[זכות בני זבולון בחילזון התכלת 

בקרקע שלו האם זכה בהם. ]בעלות על משאבי טבע, מצא זהב או מעיין  מצא מעיין, האם זכה במימיו?

חפר בקרקע חברו, ומצא מעיין, האם יש לו זכות במעיין. חפר בקרקע רשות הרבים, ומצא בה מעיין, וגדר 

חפר בקרקע המדינה, ומצא בה מעיין,  את המקום שיהא ראוי לטבילה, האם מותר ליטול שכר טבילה. 

 בינת המשפט, תשע"חמה דינו[  
 

  נושא בפרשה: איסור בניית המשכן והמקדש בשבת

 

 זרע ברך, תשע"ולה, ב[  ]  בנית המשכן או המקדש האם דוחה תוספת שבת

 (יבאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -שיחת הג"ר נתן רוטמן שליט"א]קודש היא לכם[ המשכן אינו דוחה שבת 

נויגרשל ]רבי דוד מרדכי  יסודות אמונה בפרשההערובה לקיום העולם  -הקמת המשכן שבת ותורה 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לב(-[שליט"א

 ]ומה ההקבלה ביניהם?[? מדוע הקדים משה את הציווי על שבת לפני הציווי על מלאכת המשכן

 שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשע"ב [ לה, ב] )ששת ימים תעשה מלאכה(

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

 מחמדי התורה, תשע"ו   תשע"ה

 (סאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   דין אוהל בכיסוי כלים

 מעדני אשר, תשע"ג כה, ה[ ])ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים( גוזז בשבת ואינו צריך את השיער 
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)ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר( ]כו, א[ תיקון היריעות  -מקור מלאכת קורע בשבת 

 תשע"ח )עמ' סו( אספקלריא,

 הגר"א גניחובסקי,    מעדני אשר, תשע"ג כה, ח[ ])ועשו לי מקדש( בנין בית המקדש האם דוחה שבת? 

 תשע"ח   שלמים מציון, תשע"ז   תשע"ו

 

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 , תשע"ט אז נדברופרשיות התורה שאין בהן וורט לאופרוף  

]ביטול תורה אישי מול כבוד התורה, האם מותר לתלמיד חכם להמנע מלבוא לדרשת גדול הדור? 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ז(-פניני חשוקי חמדמבזה תלמיד חכם[ 

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' ח()ויקהל משה( ]לה, א[ חשיבות התפילה בציבור ומעלתה 

הכיפורים, לכרות ברית חדשה אחר ]להראות הסליחה למחרת יום מדוע נאמרה פרשה זו בהקהל? 

שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, )ויקהל משה( ]לה, א[  ברית חורב שהופרה בחטא העגל, אסיפה כללית[

  )עמ' נד( תשע"ט ,אספקלריא  תשע"ט

 משנתה של תורה, תשע"ולה, א[  ] )עדת בני ישראל( מעלת ה'דעת' -עדת בני ישראל 

 שלמים מציון, תשע"זלה, ב[  ] תעשה מלאכה()ששת ימים  ך דעהו[י]בכל דרכ עשיית מלאכה לשם שמים

מחמדי     מעדני אשר, תשע"הלה, ב[  ])ששת ימים תעשה מלאכה(  ?האם יש חיוב מלאכה בימי החול

 התורה, תשע"ב

 מעדני אשר, תשע"הלה, ב[  ]  ?האם ליל שבת דומה לליל הסדר מבחינת "שמירה"

 ו"מעדני אשר, תשעלה, ב[  ]  ?האם כל מלאכת שבת ביד שמאל הוי שינוי

ההשגות בתורה וברוחניות תלויות בבקשה והשתדלות, השאיפות ]מי הם חכמי הלב שבנו את המשכן? 

דברי אמת, וכוחן, כמעט כל בן ישיבה בספק שיכול להיות מגדולי הדור, כוח התפילה להצלחה בתורה[ 

 תשע"ט

ומהי ההקבלה שבין בניית המשכן  ?]מדוע פתח ראשית בציווי על השבת וה משה על המשכן?ומתי נצט

שיעורי הרב  [ לה, ב])ששת ימים תעשה מלאכה(  לתיקון חטאו של אדם הראשון[ -ומלאכת הבערה בשבת 

 רוזנבלום, ויקהל תשע"א

בהתראה בחילול שבת יש להתרות בשם המלאכה המסוימת או די בהתראה 'לא תעשה האם 

  מלאכת מחשבת, תשע"ולה, ג[  ] ?כל מלאכה'

מחמדי     מחמדי התורה, תשע"ב לה, ג[ ])לא תבערו אש(   [ביאור דברי הרמב"ן]מלאכת אוכל נפש בשבת 

 התורה, תשע"ו
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    מעדני אשר, תשע"דלה, ג[  ]חילול שבת לחולה, כשהחולה יכול לבצע הפעולה בעצמו  

 בארה של תורה, תשע"ח)אל  כל עדת בני ישראל( ]לה, ד[ קירוב בני משפחה המתרחקים 

]על הקמה בלב אי אפשר להשאל, על הקדש ? שאל עליוההקדיש חפץ להקדש במחשבה האם יכול ל

 עשר עטרות, תשע"ט )כל נדיב ליבו יביאה( ]לה, ה[ שחל במחשה האם ניתן להשאל, התרת נדרים[

 )עמ' מד( תשע"ט ,אספקלריא  "בעל יוזמה" ברוחניות, "אדם גדול הוא" 

 )עמ' קיב( תשע"ט ,אספקלריא  קבלת תענית במחשבה

 הגר"א עוזר, תשע"ולה, ח[  ] )לקטורת הסמים( מעילה בריח הקטורת

]כפורת מול בדי הארון, ובגדי כהן גדול מול כהן הדיוט[ דרגות הקדושה בכלי המשכן ובבגדי כהונה 

 פניני רבינו האור החיים הקדוש, תשע"ז  ]לה, יא[

 מלאכת מחשבת, תשע"חעשיית המשכן והכלים בשונה מהציווי בפרשת תרומה 

]האם לכבד אחד במצווה או לזכות  ?האם ראוי לאדם לוותר על מצוה כדי לכבדה שתעשה בגדולים

)ויצאו כל עדת בני ישראל  את הרבים, האם מצות בניית המשכן היא מצוה פרטית או מצוה על הציבור[

 'ברכת יצחק', תשע"ד -שיעורי ליל שישי מלפני משה, באור החיים( ]לה, כ[ 

לה, כה[  ] ויביאו מטוה(וכל אשה חכמת לב בידיה טוו, ) ?איך הקדישו נשים חפצים ומלאכות למשכן

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד   מעדני אשר, תשע"ג

וכל אשה חכמת לב )אשה חללה שבת בשוגג ותרמה לצדקה דמי כבש, האם בעלה חייב לשלם? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ט( לה, כה[  ] ויביאו מטוה(בידיה טוו, 

ויביאו וכל אשה חכמת לב בידיה טוו, )אשה שעברה על תקנת קהל, האם בעלה מחויב לשלם הקנס? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  יא(כה[   לה,] מטוה(

 נוה ההיכל, תשע"זלה, כה[  ] ויביאו מטוה() חוטי ציצית שנסרקו שלא לשמה

 נר יששכר,לה, כז[  ])והנשאים הביאו(  [אם אין אני לנו, מי לנו] תרומת הנשיאים והנשים למשכן 

 תשע"ו    תשע"א

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

 מציון מכלל יופי, תשע"ט    הרב רוזנבלום, ויקהל תשס"ט

 שלמים מציון, תשע"ולה, ל[  ]  [הוריו, בני האדם, ומה שקנה לו] שלושה שמות לו לאדם

 אשר ליהודה, תשע"דלו, א[  ] )לדעת לעשות( בניית בית המקדש מעלות השחר או מהנץ החמהזמן 

]הזמנה לאו מילתא, והזמנה לעשיה שהיא גופה מצוה כן הזמנה להזמנה לדבר קדושה חלה הקדושה 

בינת   לו, ו[] )ויכלא העם מהביא( , עשיית תפילין, מלאכת המשכן[תכריכים למתל םחוטיית ומילתא, טו

 החכמה על משך חכמה, תשע"ח

 תשע"ו שלמים מציון,לו, ו[ ] )ויכלא העם מהביא( [שמא ישכח] איסור הוצאה בערב שבת סמוך לחשיכה

 נשיח בחוקיך, תשע"ו לו, ו[] )ויכלא העם מהביא( גדר רשות הרבים לאיסור הוצאה בשבת 
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לו, ו[  ] )ויכלא העם מהביא( ין יציאה בשבת לרה"ריאשה שלבשה תפילין, האם נחשב מלבוש לענ

 ו"י אשר, תשעמעדנ

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

שמשה שכח  ה' ומדוע עשה ] ?ה' לעשות במאה ככר כסף אדנים ובשארית ווי העמודים מדוע ציוה

"יושב  בברכת המזון אומר בזימוןכשרואה עשרת אלפים מישראל מדוע , את חשבון ווי בעמודים

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ט לו, ז[] )לעשות אותה והותר( "]הכרובים

]מדוע עשאם שונים מהשניים שבמקדש? ומדוע כרובים?  2עוד  שלמה המלך במקדש מדוע הוסיף

שיעורי הרב רוזנבלום,   [, זזל])ויעש שני כרובים זהב(  דווקא זהב הכפורת יש בכוחו לכפר על חטא העגל?[

 ויקהל תשע"ה

כרובים" ל"מעשה "מדוע בפרוכת הקדים "מעשה חושב" ל"כרובים", וביריעות המשכן הקדים 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ט"?  חושב

אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -עינינו גל )מראות הצובאות( ]לח, ח[ זכות נשים צדקניות -מראות הצובאות 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט  (בכ

 

 שקליםפרשת  :מענייני דיומא

 

]מקור תקנת קריאת ארבע פרשיות, שבתות של שמחה, הזהירות הגדולה, אמירת יוצרות,  ארבע פרשיות

 (מגקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -פרדס יצחק[ שבת מברכין אדר

יתד  - זוית הלכתיתקריאת שנים מקרא ואחד תרגום, השלמת הקריאה במנחה   -ארבע פרשיות 

 נאמן, תשע"ו

 )עמ' צט( תשע"ט ,אספקלריא  ד' פרשיות

בכל שבת מחזיר הקב"ה ]את כל עדת, תכשיט מלשון עדי, הקשר בין פרשת ויקהל לפרשת שקלים 

, מדוע אומרים 'ישמח הכתרים שאיבדו בחטא העגל למשה את אלף האורות והוא מחזיר לישראל את

 שבילי פנחס, תשע"טמשה' בשחרית לשבת[ 

 ?לא בר"ח עצמו שבו משמיעים על השקליםמדוע פרשת שקלים נקראת בסמוך לר"ח אדר ו

 (ח )עמ' מזאספקלריא, תשע"  ]האם מוציאים ספר תורה נוסף לפרשת שקלים, או קוראים בראשון[

אוסף גיליונות ישיבת  -גל עיני    רוממות, תשע"ז? מדוע תורמים דווקא מחצית השקל לקרבנות ציבור

   (יטמיר, תשע"ח )עמ' 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' טו(     שקלים שפע רב הנשפע בשבת - 'אתה זוקף את ראשן'

 פניני אי"ש, תשע"ט  ]בר מצוה[עליית קטן למפטיר שפרשת שקלים ובשבת ראש חודש 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' טז(    העיקר הוא אש ההתלהבות והתשוקה בלב -מטבע של אש 
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 הפטרת] זה חטא שקליו י"ע לעורר רצה המן וכיצד - יוסף מכירת לחטא כתקון השקל מחצית

 ג"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי  [שקלים

 עומקא דפרשה, תשע"בפורים ומחצית השקל  

 -חשבתי דרכי ע"פ משנת הגר"מ שפירא, זצ"ל    נר יששכר, תשע"ומעלת הקדמת שקלים לשקלי המן  

 (נאקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -אמרי חיים  זרע שמשון, תשע"ט   (ד'אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' 

ערך המטבע קבוע ומשתנה, ערך מטבעו של ]בכוח אותה מטבע של אש, הקדים שקליהם לשקליו  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד(-שפירא זצ"ל ר"מהג משנתו שלמ אברהם[

 תורה והוראה, תשע"ודיני מתן מטבעות זכר למחצית השקל  

 תשע"ט   המצוות בפרשה, תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"ב  מצות מחצית השקל

סר ]אם לא יכול להקנות, חקטן שתרם מחצית השקל ונתערבב במטבעות אחרות, האם בטל ברוב? 

בקרבן ציבור, יש דין ביטול ברוב במטבע, אין דין ביטול ברוב, ממון שאין לו תובעין, ע"י קנין דרבנן נעשה 

 עשר עטרות, תשע"חהמטבע הפקר, קנין דרבנן אי מהני לדאורייתא[  

]ישראל המפריש וכהן התורם בלשכה, ברכה על פדיון הבן מעשר שני ברכה על הפרשת מחצית השקל 

 תורת הקרבנות, תשע"טופטר חמור[ 

 תורת הקרבנות, תשע"טמחצית השקל בקטן  

 תורת הקרבנות, תשע"טגר שנתגייר או קטן שהגדיל בחיוב מחצית השקל  

  )עמ' ח( תשע"ט ,אספקלריא  'מקדימים שקלים לשקלים'

  )עמ' עח( תשע"ט ,אספקלריא  חיבור 'נשמת כלל ישראל' -"שקלים"

  )עמ' פג( תשע"ט ,אספקלריא  מן התורה או לא -מצות מחצית השקל 

  )עמ' כג( תשע"ט ,אספקלריא  ?האם מוציאים השבת ספר תורה אחד או ב' ספרי תורה

  )עמ' ל( תשע"ט ,אספקלריאבמצות מחצית השקל  ההער

 תורת הקרבנות, תשע"טבל תאחר במחצית השקל  

]מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה במצוות של  מחצית השקל ונאנס ולא קיים חשב לקיים מצוות

 עשר עטרות, תשע"טפרסום הנס, נר חנוכה וארבע כוסות[ 

 זרע ברך, תשע"ו  ]האם עובר בלאו[העשיר לא ירבה במחצית השקל 

 זרע ברך, תשע"ז שקלים וקרבנות בזמן הזה

ית השקל לקרבנות ציבור, אוזן ]מדוע תורמים דווקא מחצהקשר בין פרשת משפטים לפרשת שקלים 

  שבילי פנחס, תשע"ז  ששמעה בהר סיני, רציעת האוזן ולא היד[ 
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 )גם משנים 
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 באתר "בינינו" :
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 נושא אקטואלי:

 

דגים , ולבשרשימוש חוזר במזלג לדגים השמטת הרמב"ם הלכה זאת, ]  אכילת דגים עם בשר או חלב

האם אסור אפילו , אזהרת הרופאים מפני הסכנה, אכילת דגים עם חלב, ובשר שנאפו בתא תנור אחד

 עין יצחק, תשע"טד[  בדיעב

, טלטול בו ומתוכו, פח גדול ופח ]קרפף שלא הוקף לדירה, גינות ופרדסים  ברחובזריקת אשפה לפח 

 עומק הפשט, תשע"ט קטן, טלטול מחלל לדירה[ 

]בשר וחלב, היכר, אחרים אוכלים שם, לחם או  ?האם בקבוק מועיל כהיכר באכילה בשולחן אחד

שמעתא  קבועים ליד השולחן, היכר שאינו ידוע לשניהם, שולחן ארוך, אכילת ארעי[בקבוק, שינוי מקומות 

   עמיקתא, תשע"ט

 (נאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - לענין הלכה  הלכות טבילת כלים

אוסף גיליונות, -עינינו גל  ]דמות אריה ושור בבית כנסת, תמונת אדם רשע[והיו עיניך רואות את מוריך 

 תשע"ט )עמ' כ(

]עבירות, לחלל שבת, גניבה, רציחה, ספיה לקטן, תשובה על חיובי הקטן במצוות עשה ולא תעשה 

 מ(אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - בירור הלכה עבירות שעבר בקטנותו, ברוך שפטרני, בר מצוה[

)עמ'  תשע"ט ,אספקלריא לאכול בשר? ]קודם נח[ מהו השבח להבל שהביא ממיטב צאנו הרי נאסר

  (קמח

 (קנב)עמ'  תשע"ט ,אספקלריאמדוע אין למדים זריזים ומקדימים מוישכם שאצל שילוח ישמעאל? 

]באונס, בנשבע שלא יגרש נגד רצונה, כשלא יכול לגרש בעל כרחה מחמת  חיוב כתיבת כתובה בזמן הזה

 בינת המשפט, תשע"ט [, כתובה שנמצא בה טעותחרם דרבנו גרשום, אבדה הכתובה

אוסף גיליונות, תשע"ט   מתלמידו המובהק הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל של ה'חזון איש' בצילו

 (נז)עמ' 

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comלוח את המילה 'צרף' לכתובת  יש לש
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