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 (חינם )קישורים להורדה     חג השבועות
 

 

  :לבית ולמשפחה

 

 

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

 תשע"ו   תשע"ז - שבת טיש

 תשע"ב - המגילה אורותמ

 ב-תשע"ו   א-תשע"ו   תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

  ג"תשע   תשע"ה  - איש לרעהו

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  - דברי יושר

 תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז   - להתעדן באהבתך

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה  תשע"ז  - צדיקים סיפורי

    תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   ותשע"   תשע"ז - ישרים דברי

 תשע"ב   תשע"ג   ה"תשע   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 
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 עלונים( 12)   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -ליון באר הפרשה יג

 גתשס"  אתשע"  גתשע"  תשע"ד   נבלוםשיעורי הרב ברוך רוז

 

 סעודת החג ומאכלי חלב: 

 

 קול יעקב, תשע"ו חג השבועות או חג החלב?

   עומק הפשט, תשע"ו  עומק הפשט, תשע"ו    תורה והוראה, תשע"ג   ?יךמאכלי חלב בשבועות: למה וא

 מנחת שאול, תשע"ז   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   מחמדי התורה, תשע"ו   טעמי יושר, תשע"ו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]הואיל והיה בשבת לא יכלו לשחוט[מאכלי חלב בשבועות הראשון 

 תשע"ו  נוה ההיכל, תשע"ב  אכילת בשר אחרי גבינה 

 נר יששכר, תשע"ג  האם מותר לאכול בחג השבועות בשר אחרי גבינה באותה סעודה

 רוממות, תשע"ו  אכילה ושתיה במשך הלימוד בלילה, ברכה ראשונה ואחרונה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  אכל גבינה אחר אכילת בשר, האם רשאי להמשיך ולאכול גבינה

 בפהשנדבק שומן ההמתנה הוצאת טעם , עד הסעודה הבאה, בין אכילת בשר וחלב ]המתנה בשר בחלב

מסוף אכילת הבשר או מסוף הסעודה , זמן ההמתנה בין אכילת בשר וחלב, ן השינייםאו שאריות בשר בי

אכילת תבשיל חלב אחר , מנהג להמתין חמש שעות ומשהו, הספק אם עבר זמן  ההמתנה, הבשרית

בירך על , אחר בליעת כדורי ויטמינים בשריים, זמן ההמתנה לחולים וקטנים, יפך[תבשיל בשר ]וכן לה

ונזכר שעדיין לא עבר זמן ההמתנה מאכילת הבשר האם רשאי לטעום כדי שלא תהיה ברכתו  ימאכל חלב

המתנה בין אכילת חלב ומוצריו לאכילת בשר מדינא דגמרא, דעת הזוהר, והמנהג הלכה , לבטלה

ההמתנה אחר אכילת , דין גבינות צהובות ומלוחות בזמנינו, לאחר אכילת גבינה קשהההמתנה , למעשה

אם , המתי ראוי לאכול את מאכלי החלב בחג, טעמי המנהג, מנהגי אכילת מאכלי חלב בשבועות , 'פיצה'

 עולמות, קמב   [שר וחלב יותר מכל השנהאפשר להקל בשבועות בזמן ההמתנה בין ב

בישול לצורך אוכל נפש ביום טוב, , ]הזמנת נכרים או מחללי שבת לסעודת החג אורחים בסעודת החג

 ליה ומיקלעי הואיל -בישול ואפיה ביום טוב לצורך יום חול , ריבוי שמא ירבה בשבילולהזמין נוכרי אין 

שלא כרי ונ לצורך, שהותרה כרי ביום טוב מדין "מתוךוניר לבשל עבור מדוע אין להת, ליה חזי אורחים

, מצויים בבית בסעודות החגהעובדים זרים , שמא ירבה בשבילו וששיםמותר להאכילו ולא ח הוזמן

לצורך קירוב ליהדות, בעלי בית מלון או מסעדה המארחים , הזמנתם מחללי שבת לסעודת החגהזמנת 

, גדר חילול שבת בפרהסיא למעשה, מחלל שבת בזמנינו נחשב 'תינוק שנשבההאם , נכרים ומחללי שבת

כנת סעודת יום טוב שמשתתף בה בן זוג מחלל , האורח הבא מעצמו, הזמנת הורים או בנים מחללי שבת

 שמעתא עמיקתא, תשע"ז    , רועולמות  החג[הקנאת האוכל מערב , שבת

 מגישי מנחה, תשע"ו  תענית חלום בשבועות
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 : הנץ החמהעם  שחרית תיקון ליל שבועות ותפילת

 

 מעדני אשר, תשע"ז   במשנת הפרשה, תשע"ד כיצד ישנו בני ישראל בליל קבלת התורה 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"הבליל שבועות   יםערמנהג ישראל להיות 

הלכה יומית "יגדיל תורה"     הגר"א גניחובסקי, תשע"גבליל שבועות  מי שלא ישן ברכת התורה ל

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד   דברי הלכה, תשע"ז   בעלזא, תשע"ז

 תורה והוראה, תשע"ד  ל הלילהשלא ישן כברכות השחר למי 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד?   רשאי ללמוד בלא ברכות התורההאם מי שלא ישן כל הלילה, 

מעדני אשר,  ]כדי להתפלל בריכוז[מי שלא ישן כל הלילה, האם רשאי אחר עלות השחר לישון 

 תשע"ז

     תשע"ה    מעיינות מהרצ"א, תשע"והשבועות   מנהג תפילה בהשכמה בחג

 

 :תורה ותלמוד תורה

 

 כאיל תערוג, תשע"ועמ'(  200) רהתלמוד תורה ופרק קנין תו, עניני חג השבועות

 נשיח בחוקיך, תשע"זשמחת קבלת התורה שבכל שנה ושנה 

 כאיל תערוג, תשע"ז ימוד לפי סדר המסכתות  ידיעת הש"ס והדרכות בל

 תשע"בעמ'(  144התורה וקבלתה במשנתם של רבותינו )

 מדי שבת, תשע"וזמן מתן תורתנו  

 ישיבת מיר תשע"ו  עמ'( 36) מתן תורה במשנתם של ראשי ישיבת מיר

, בלב טוב, מהות קנייני התורה, זכיה בתורה, בטהרה, כמיםשימוש ח, חבורהבקניני התורה ]

 עומקא דפרשה, תשע"ו, ע"פ מסילת ישרים[ דיבוק חבריםב

 אז נדברו, תשע"והאם אכן רק אחד מאלף יוצא להוראה?   

 תורה ודעת, תשע"דתפילה ובקשה ללימוד והבנת התורה 

 אז נדברו, תשע"וכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה 

 כאיל תערוג, תשע"ולומד הלכות מדרבנן, האם מקיים מצוות תלמוד תורה דאורייתא? 

 נר יששכר, תשע"ג מעלת וסגולת מקבלי התורה -שאו את ראש" "

 שיעורי ליל שבת, תשע"והאם נשים חייבות לברך ברכת התורה יותר מפעם אחת ביום? 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_60_75.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_34_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_34_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_34_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_07_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_07_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_60_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_60_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_60_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_60_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_60_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_60_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_60_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_60_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/83_60_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/83_60_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_60_76.pdf
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]המודר הנאה מחברו מותר לתקוע לו תורה, ובשאר מצוות  בתלמוד -מצוות לאו ליהנות ניתנו 

המודר הנאה מספר של עצמו, תקיעה של מצוה, ואסור ללמוד בספרו של המדיר, שואל ספר ללמוד בו, 

השואל ספר מחברו פטור מחיובי שואל, אף דמשתמש בו, דאינו נהנה, ההבדל בין הנאה דאיסורי הנאה 

אבני נזר דעיקר לימוד תורה הוא עם הנאה, והערב נא, מחלוקת להנאת שימוש בחושן משפט, דברי ה

הראשונים במצלל"נ בהנאת הגוף, דבר שאינו מתכוין באיסור הנאה, מתעסק באיסור הנאה, הנאה 

 הגר"א עוזר, תשע"ו  טפילה והנאה עיקרית[

 ישיבת מיר, תשע"ז  ]כוחות האדם ניתנים לו ע"פ שאיפותיו[איפות ש

החיוב  ,]גדרי מצות תלמוד תורה וידיעתה חובת לימוד התורה וידיעתה -אשרי מי שעמלו בתורה 

שיהיו דברי תורה  או המאמץ, ר נקבע לפי רוב התורההשכ, "חוק"כלימוד התורה , לעמול בתורה

גדרי המצוה , לימוד תורה שבעל פה הוא רק כשמבין מה שלמד , אגרא דשמעתתא סברא, מחודדים בפיך

ברות סהאם יש מצוה בלימוד דברים ידועים או , קניית דרכי הלומדות וההבנה, להעמיק בלימוד התורה

השוני בין לימוד התורה , שבכתב וקריאת זוהר ללא הבנה רה, לימוד תושלא נקבעו במסקנת הסוגיא

, חובת הלימוד למי שלומד ושוכח תלמודו, גודל החיוב לעמול בתורה, הקדושה ללימוד שאר החכמות

ח ה"סגולי" של "מאור" התורה המחזיר את האדם והכ, מהות ה"חוק" המופלא הגנוז בלימוד התורה

ההכנה , קביעת מדרגת האדם בתורה בעולם הבא, ית ורוחניתעמל התורה מגן מכל סכנה גשמ ,למוטב

אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה , בקבלת עול עמל בתורה -לקבלת התורה המתחדשת בחג השבועות 

 עולמות, רנז    תורה והוראה, תשע"ה   [ועושה נחת רוח ליוצרו

]שמיעת תורה בטלפון או מהקלטה, כתיבת האם נחשבת כלימוד -שמיעה וכתיבת חידושי תורה 

דברי תורה האם היא כדיבור, כתיבת חידושי תורה בערב שבת, לעצמו או לחברו, ברכת התורה על 

קת ספר, כתיבת דברי תורה בהשבעת קולמוס, ההבדל בהלכות שבת בין כתיבה בהשבעת קולמוס העת

 אוצרות אורייתא, תשע"ז  כרי[ולאמירה לנ

וישמע     וישמע משה, ויקהל תשע"ו  ]אין מעבירין על המצוות[האם חייבים ללמוד את הש"ס כסדר 

  שא תשע"ומשה, נ

 ממשנתה של תורה, תשע"ד    מעדני אשר, תשע"ד    עולמות, שפוברכת התורה   

 ממשנתה של תורה, תשע"וברכת התורה על "שומע כעונה"  

 ממשנתה של תורה, תשע"דכל חפציך לא ישוו בה   

 נר יששכר, תשע"ד התורה הכלי להשיג את עמקי סודות -דורו של שמד" "

 יהםכללעל  ל המצוות נאמרו מסיני, כ]  תורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני, ומשנת רבי עקיבא

 , משה מסיניכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר ל, ודקדוקיהם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה

 ההלכות ביאור ענין ה"שכחה" בתורה, , מסורת התורה שבעל פה, מה קיבל משה רבנו מסיני ומה מסר

דינים שהם הלכה למשה בסיני אין , בה מעצמוואין אדם דן גזירה שו ,נשתכחו בימי אבלו של משהש

האחרונים בהגדרת  דברי מחלוקת, ויישוב הקושיות עליו מהמחלוקות המפורשות בש"ס גם בדינים אלו.

טעם קריאת , ג השבועות מדוע לא נתפרש בתורה מועד החג, חדרכי מסירת התורה שבעל פה מסיני

 עולמות, קה  טעם המנהג ללמוד בליל שבועות דווקא תורה שבעל פה[, מגילת רות בשבועות
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 :ר סינימעמד ה

 

 רץ כצבי, תשע"ז  ]מעמד הר סיני נצחי לדורות[מתן תורתנו או "זמן"  "חג השבועות "יום

 זרע ברך, תשע"ד  זרע ברך, תשע"ג  ]הוספת יום ע"י משה[תאריך חג השבועות 

 ג, תשע"ומאור הח   קבלת עול מלכות שמים –תכלית מעמד הר סיני 

 במשנת הפרשה, תשע"ומעמד הר סיני? מדוע העלימה התורה בפרשת מסעי את 

 תשע"ז  פניני דעת, תשע"וההכרה ש"אין עוד מלבדו"  -מעמד הר סיני 

טועמיה,    משנתה של תורה, תשע"ו  מעיינות מהרצ"א, תשע"ד   מדי שבת, תשע"ז זכירת מעמד הר סיני

   תשע"ג

]המלמד בן חברו פרשת יתרו זכירת מעמד הר סיני האם נמנית במצוות עשה, ושכיחתה בלאוין 

 מאור השבת, תשע"ז   ף' מאביו המצוה[האם 'חט

אמרי עזר, הרב ?  מדוע האריכה התורה במצוות זכר ליציאת מצרים, ולא בזכר למעמד הר סיני

 בלוי, תשע"ז

 אשכול יוסף, תשע"זמדוע לא רוצעים אוזן של כל עבריין, שעבר על מה ששמעה אזנו בהר סיני? 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דמצוות אהבת ישראל כהכנה לקבלת התורה 

)מ"ח  ]מה התועלת ללא קבלת התורה[ אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו

 דבר חוק ומשפט, תשע"ג  אשכול יוסף, תשע"ו  תירוצים(

 עומקא דפרשה, תשע"ב   כאיל תערוג, תשע"זמעמד הר סיני  

 אשכול יוסף, תשע"ג  כמה טעמים למנהג העולם לשטוח מיני עשבים וענפי אילנות בחג השבועות
   מחמדי התורה, תשע"ו

 

 כפיית הרב כגיגית:

  

 אורות הגבעה, תשע"ג   ישיבת מיר, תשע"ז  נה למלך[]ישוב קושיית המשמודעא רבה לאורייתא 

 מעדני אשר, תשע"ג   אמרי עזר, הרב בלוי, תשע"ז  נעשה ונשמע או כפיה?

]אין   מעדני אשר, תשע"ג   מחמדי התורה, תשע"ו ]איסור בונה[הר כגיגית בשבת  הקב"ה כיצד כפה

 מעדני אשר, תשע"ג כופין על המצוות בשבת[
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 :השבועות הלכות חג

 

 כאיל תערוג, תשע"הבמשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א     -הליכות והלכות חג השבועות 

 דברי שי"ח, תשע"הבמשנתו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א   -הליכות והלכות חג השבועות 

רבי בן ציון אבא שאול הגאון והוראות  יהלכות ומנהגים ליום טוב ולחג השבועות בתוספת פסק

 ן סניורהגר"נ ב -נר ציון   "הזללה

 תשע"ז    שמעתתא עמיקתא, תשע"ו  תשע"ז    מים חיים, תשע"גשבועות   סיכום הלכות ומנהגי חג ה

 זנועם אלימלך מליזנסק, תשע" מ"דבי

 קונטרס עיטורי מרדכי, תשע"ז  לכות ספירת העומר וחג השבועות ה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ה     ע"דשמעתתא עמיקתא, תשעבודת חג השבועות וההכנה אליו   

 עולמות, רז'תמימות' בחג השבועות   

 עולמות, נואנכי ה' אלוקיך   

 זרע ברך, תשע"ה  תנופת כבשי עצרת ושתי הלחם כאחד

]האם מנחת העומר שייכת לפסח מדין הרגל, וכן ביכורים   מצות הבאת מנחת העומר ושתי הלחם

 הרב יואל סורוצקין, תשע"ז בועות[  בש

 מגישי מנחה, תשע"זהבאת ביכורים בחג השבועות עצמו 

 

 :קריאת מגילת רות

 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז דמות אמהות בישראל  -ות המואביה ונעמי חמותה ר

, טעמי במסכת סופריםקריאת מגילת רות בחג השבועות הוזכר מנהג ] בהלכה ובאגדה -מגילת רות 

חובת ציבור או חובת , "מדינא דגמרא" או "מנהג בעלמא", עשההקריאה, גדרה, חיובה והמנהגים למ

קריאה מתוך מגילה כתובה בקלף או גם , יחיד ]לא שמע קריאה בציבור, האם חייב לשמוע הקריאה[

עמידה בזמן , ברכת המצוות או ברכה על ה"חפצא" של התורה, ברכות קריאת המגילה, בחומשים

קרא מגילת רות, האם יכול לחזור ולקרוא בברכה כדי , על קריאת המגילה ברכת שהחיינו, הברכה

זמן , בן ספרד שאינו קורא את המגילה בברכה רשאי לקרוא בברכה לאשכנזים האם , להוציא אחרים

קודם קריאת התורה בשחרית, וצ"ע מדוע אינה נקראת לאחר קריאת התורה כמגילת אסתר , הקריאה

חיוב נשים בקריאת מגילת , נץ החמה, או אחר הצהריםהאם מותר לקרוא את המגילה קודם ה, בפורים

הטעמים לקריאת מגילת רות בחג השבועות ]מעלת , חיובן בקריאת התורה ומגילת אסתר[מול רות ]

 , שפזעולמות  [להודיע יחוסו של דוד המלך שנפטר בעצרת, מעלת החסד, העוני והיסורים
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 קהילת בני תורה, תשע"דקריאת מגילת רות לפני שחרית בשבועות   

 מאורות המגילה, תשע"בשאלות ותשובות במגילת רות   

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   תשע"ז  טעמי יושר, תשע"ושבעים טעמים לקריאת מגילת רות בשבועות  

 דברי יושר, תשע"ד

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  הכרת הטוב חיובמול  ]גם בגירותם[איסור דרישת שלום עמוני ומואבי 

, ]הכשלה באיסור טבל'? שכחה'שאיר בשדה שבלים שאינם ורות לאנשיו להאיך הותר לבועז לה

דברים שבלב אינם דברים, בדין שעיקרו מחשבה ובדין שעיקרו מעשה, בועז הפקיר את השבלים, הפקר 

 שלמים מציון, תשע"ז פטור מן המעשר[ )וגם שול תשולו לה( ]ב, טו[

 

 :דוד המלך

 

 הגר"א עוזר, תשע"וירת דוד המלך לחג השבועות הקשר בין לידת ופט

אשכול למה 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  

 מגישי מנחה, תשע"זמלך המשיח מצאצאי דוד המלך, או דוד המלך עצמו 

 הגר"א עוזר, תשע"ו ]מעמד הר סיני וקבלת התורה[דוד המלך ושבועות 

 

 גירות:

 

      עולמות, נז   ]מי מוסמך לגייר בזמן הזה[גיורים פסולים 

 תורה והוראה, תשע"וגר שנתגייר כקטן שנולד  

 כאיל תערוג, תשע"ו   קונטרס בענין גירות וגר קטן במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א

 הגר"א עוזר, תשע"ד   ]קנין בארץ ישראל[גר במקרא ביכורים 

מדברי נעמי שנלמדו דיני גירות האם רות וערפה נישאו בגויותן או בגירותן, ]רות המואביה ודיני גירות 

ביאור גדר דין גר קטן, וייבום בועז לרות מוכיח שנישואיה הקודמים תפסו,  לרות כששבו משדה מואב, 

דברי הרמב"ם , גירותו והיאך מקבל מצוות בקטנותו, והמסתעף מסוגיא זו לגירות של רות וערפה

 עולמות, ז [בביאור גירות של נשי שמשון ושלמה המלך גדר גירות משום 'דבר אחר'
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 :מחשבה ודרוש

 

, מאחר והמלאכים התווכחו עם משה שלא תינתן התורה לבשר ודם]כוח משה רבינו עם המלאכים וי

והיה ירא שמא ישרפוהו בהבל שבפיהם, למה כשהודו לו נעשו לו כאוהבים ונתנו לו מתנות, הלא די בכך 

 אשכול יוסף, תשע"ו ה[ שנטל את התור

 מעדני אשר, תשע"ז ]מעמד גדול, חשש חילול שבת[כיצד ניתנה התורה בשבת  

 זרע ברך, תשע"דהאם קדשו בני ישראל בליל שבת מתן תורה? 

מדוע לא סירב משה רבינו לעלות למרום ולקבל את התורה כמו שסירב להתרות בפרעה בעד 

 אשכול יוסף, תשע"ו  ?הצלת כלל ישראל

   משנתה של תורה, תשע"ו   קהילת בני תורה, תשע"דכא בשוקא  אי לאו האי יומא כמה יוסף אי

שבילי את "מה אדיר שמך בכל הארץ" ההכנה למתן תורה, לפי "מה אנוש כי תזכרנו" משיגים 

 פנחס, תשע"ה

 אז נדברועמ'[   38]קונטרס "עמא פזיזא" 

תנה נילהראות שנוח ומקובל יום זה לישראל ש, ם בעצרת דבעינן נמי לכםהכל מודי]חיים של תורה 

חג השבועות נקרא בשם "עצרת" רק על ידי חז"ל ולא נזכר בשם זה בתורה, דווקא בחג , תורה בו

מדוע קרבן שתי  , קרבן "שתי הלחם" -השבועות הקריבו בבית המקדש את הקרבן היחיד הבא מן החמץ 

השקפת התורה להשתמש , תבלין" בתורה המתנגד ליצר הרע, ה"העומר הלחם הוקרב לאחר ספירת

"עטרות , דרגת "קודש קודשים" אליה מגיעים על ידי התורה, בכלי הגוף הגשמי לקדש את החומר

, מעלת ישראל על אומות העולם, עליונות האדם על כל הנבראים, הקדושה" שזכו בם ישראל במתן תורה

עבודת ימי , הלכה למעשה -כל כוונותיו יהיו לשם שמים" , "ות" בה'כיצד מקיימים את מצות ה"דבק

אכילת "לחם משנה" , שבועותחג האכלי חלב בטעמי המנהג לאכול מ, ההכנה לקבלת התורה , הספירה

סוד ה"נשמה , "שבת קודש" הוא יום שנועד להתענג בתענוגים ברוב מטעמים ורוח נדיבה, בשבת

 , שועולמות  [היתירה" בשבת

, האם יצאו מכלל "בני נח" אף לקולא, כדין "ישראל" או כדין "בן נח"] דין האבות קודם מתן תורה 

פטירת רחל אמנו , שתי אחיות נשא האבות ובניהם שמרו את התורה עוד קודם שניתנה, יעקב אבינו

שמרו האבות שבת והרי גוי  , איךאחותודינה ושמעון את נשא יוכבד, עמרם , בכניסתה לארץ ישראל

רמב"ן שהאבות קיימו את התורה קודם עת ד, ששבת חייב מיתה, "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי"

קיום התורה של האבות , חלק בין קיום מצוות עשה ללא תעשהממהר"ל , שניתנה רק בארץ ישראל

 , שסדעולמות  [לפני מתן תורה היו ישראל ב"חפצא" ולא ב"דין" האבות, "ברוח הקודש"

 תשע"ז – עמ'( 90)פניני רבינו האור החיים הקדוש 

                                   ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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