
 

 

 

 

 

 

 

 

  (חינם )קישורים להורדה     ויראפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז -שבת טיש 

 תשע"ו תשע"ז  –טיש מידות 

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 "זתשע –עלון סיפורים להלכה שלמה 

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - איש לרעהו

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

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

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

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

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר
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 עלונים( 12)   ותשע"   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -ן באר הפרשה ויגל

   ש"עת   גתשע"   תשע"ד   התשע"    שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

, על דרך ההלכה החידוש ויראלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 
 עמ'( 112) לפול והפ

 

 ]יח, כ[)זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד(  סדום נושא בפרשה:

 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד  [רצויות כעס או שיטה משפטית עקביתהתפ]חוקי סדום 

 ה נהנה וזה לא חסר,]שלי שלי ושלך שלך, מידה בינונית או מידת סדום, זכפייה על מידת סדום  

בדיעבד  רק נאמר זה דין האם, 'םסדו מידת על יןכופ' משום היא הפטור שסיבת הראשונים ודברי

 דווקאמדין 'כופין על מידת סדום',   בו למחותבעה"ב  רשאילא לכתחילה גם  וא, רשות ללא כשדר

 ציבורית בתחבורה או מלון בבית מושם, שישניה של בקרקע, חצרו את להשכיר יכולה"ב בע איןכש

 ארגזים העברת ך, מכ כתוצאה היזק לשכן שאיןכ שכנוחלל דירת  מעל מרפסת בנייתם, תשלו ללא

ו, לדירת תוספת בניית לתמוך שכן מרפסתב  פיגומים העמדתהשכן,  חצר או דירת דרך בניה וחומרי

 למשלוח תוספת דבריםו, ב משתמשים לא השכנים הדיירים בשטח משותף ששאר אחד שימוש

 מידת על כפיה מדין ירושה צו על חתימה חיובח, המשלו עלות התייקרה שלא באופן בדואר חבילה

 תורה והוראה, תשע"ז   רוממות, תשע"ז   עולמות, עט   [מכךהלקח ם, חומר עונשם של אנשי סדום, סדו

'נהנה', קם ליה 'משתרשי' רו, זה נהנה וזה אינו חסר, דר בחצר חב, השורי תקו]חל מידת סדום

ל מידת סדום הקדש בקטן, נהנה כשגילה דעתו דניחא ליה בהוצאה, כופין עבדרבה מיניה ונהנה, 

 הגר"א עוזר, תשע"ה   מסמך משפטי, חיוב שבועה מדין מידת סדום[ יגוביתומים קטנים, כפיה להצ

אם מצווה ה ו,לא ישפוך מי בורו ואחרים צריכים ל] בעניין "כופין על מידת סדום"מצויות שאלות 

בעלי מסעדה  'פותלכ'  אותו, לחפש מי צריךהאם צריך  רהיטפנות כשצריך להאדם לכפות עצמו, 

 פות'כ'לל, לקצר הדרך בחצר חברו כשלא מזיק לו כלשתמש בשירותים, שלא סעד בה להרשות לו לה

הסכים שכן מקומה תחתונה ל'לכפות' , דאי לא היה קונהוהתיר להעתיק למי שבול בעל זכות יוצרים

האם אדם חייב לתת לשכנו , בגגשהרי התחתון ודאי לא ישתמש  הדר בגגלמכור חלקו על הגג לשכן 

מחסור  ישווצריך רק אחד,  ת לבניו מקומות בבית כנס 2קנה , פיגומים לתקופה קצרה הניחמקום ל

ד בקש שיתנו את חלקו צמוו ירושהשחלק אח במקומות למתפללים קבועים הרוצים לקנות ממנו, 

שכן הרוצה , מדוע אין "כופין", כשחל דין בר מצרא, לחלק שכבר יש לו,"מעלינן ליה כנכסי דבר מריון"

המבקש שכן  , בעלות על קרקע, מנוע מזגן של שכנו כי זה מפריע לו לסוכה או להזיז את הצינור

שמיטה, לקרקע משותפת כי בעתיד יתכן וישתלו בקרקע ותתעורר בעיה ב מים מהמזגןניקוז  להזיז

זכות לגורל, מניעת מעבר מטוסים מעל חצירו, העברת פסנתר דרך דירת חברו, גדרי "חסר" ו"קפדי 

שני מחייבי תשלום: תשלום על חסרון לחברו כמו במזיק, ותשלום על הנאה זכויות יוצרים, ,אינשי"

וב, משלם על ההנאה שהיא סיבת החי בזה נהנה וזה חסר מה סיבת החיוב,ר, מחברו כמו בשוכ

אותה  צבעו את הדירה ביום עזיבתה לצבוע  ותרישכי, התחייב בחוזה סרון זה רק תנאי צדדיוהח

 קונה עולמו בשעה אחת, תשע"ו   [שבוע לפני

ע"פ דין תורה, מכוח חוק בתים משותפים , ]שינוי כותל משותףהתנגדות שכנים לתוספת בניה 

 עומק הפשט, תשע"זמנהג, מכוח סיטומתא, בנין משותף נידון בהלכות שכנים או בהלכות שותפין[ 

 שמחה במפלת רשעים, תפילה למען רשעים, או חוטאים, בקשה ו יתמו חטאיםתפילה על רשעים ]

 עומקא דפרשה, תשע"ו  [ועמורה על סדום ת אברהםבקש
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]ברכת דיין האמת בהעדר צער אישי, ברכת ועל ים המלח  ברכה על ראית נציב המלח )אשת לוט(

ית על ראיית ים המלח, ברכת הנהנין על אכילת מלח, מלח סדומית הוא דק או עושה מעשה בראש

 ג"מעדני אשר, תשע  גס, האם אין טומאת מת גוי בניצב המלח[

 ובהם נהגה, תשע"ו  י סדום"[]בין "פלגש בגבעה" ל"אנשתיקון חטא סדום במינוי דיינים כשרים 

 

 נושא בפרשה: הכנסת אורחים 

 

סוף [ יח, א] (והוא יושב פתח האוהל כחום היום) מדוע אליעזר לא "מצא" אורחים, ואברהם כן?

 פניני דעת, תשע"ז  מעשה במחשבה שניה, תשע"ז

עסוק ]מצוה שבגופו או שאפשר לקיימה ע"י שליח, היוצא לתפילה בציבור האם י הכנסת אורחים

לכבוד אורח שהגיע, כשהאורח בא מעצמו או כשאינו אוכל  בתפילה, להפסיק באורח או ילך לתפילה

כאן, כשגובה תשלום על האירוח, הנהגת בעל הבית עם אורחיו, הנהגת האורח עם בעל הבית, 

 האורח זכות הגדרת אורח הדר במקום אחר וזקוק למגורים ומזון, או גם הדר כאן והגיע לביקור, 

אשה במנתו, אורח הנוטל  קידשש אורח, הבית בעל שלמשרתו  אוו לבנו ו, נתינתלפני גשומה אוכלב

לבקבוק שתיה שהוגש באירוע והיה עליו מספר  פקק על עלותלביתו אוכל או פרחים בתום החתונה, ב

 עולמות, רעז    מאור השבת, תשע"ד   [ח, ב]י[ זוכה

[ , קירוב רחוקים באמצעותה]אובדן הפרטיות, מצוה שאין לה שיעור הכנסת אורחים המשובחת שבצדקות

    ת, תשע"זמדי שב

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  ]יח, ב[מה קודם ?  -מילה או הכנסת אורחים 

 עולמות, קעח  ]יח, ג[עוסק במצוה פטור ממצוה  

 נפלאות שמשון, תשע"ה  ]יח, א[ )וירא אליו ה' באלוני ממרא( או מלאך[ מרגלית]יצד נרפא אברהם כ

סת ]רחיצה מדיני הכנ מדוע רוב הדברים עשה אברהם בעצמו, ונתינת מים לרחצה ע"י שליח?

קח נא מעט מים ורחצו וי)אורחים או מהרחקה מע"ז, או שניהם יחד, ושינוי הנהגת אברהם מלוט[ 

 דרכים בתורה מהאלשיך, תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ז [ד, יח] (רגליכם והשענו תחת העץ

]מלכי צדק הוציא לחם ויין, עמון ומואב לא נתבעו על אי הצעת יין,  האם חייבים לכבד אורח ביין?

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז[ ד, יח] (קח נא מעט מיםוי)הכנסת אורח בשבת[ 

ח נא מעט )יוק ]מלאכים יודעים ערבית, ארמית, שאר לשונות[באיזו שפה דיבר אברהם עם אורחיו 

   בארה של תורה, תשע"ז[ יח, ד] (מים ורחצו רגליכם

 מחמדי התורה, תשע"ד  ]יח, ח[)ויקח חמאה וחלב ובן הבקר( נתן אברהם לחם לאורחיו ?  מדוע לא

 

  עקידת יצחקנושא בפרשה: 

 

רוממות,   אורות הגבעה, תשע"ד  א[ ]כב, נסה את אברהם( )והאלוקיםהערות סביב ניסיון העקידה 

   , תרל"דשפת אמת  תשע"ז

משון, שנפלאות   א[ ]כב, ()והאלוקים נסה את אברהם ?37 כשיצחק היה בןסיון העקידה ימדוע היה נ

 תשע"ו

אשכול יוסף,   ]כב, א[  )והאלוקים נסה את אברהם(? מדוע נסיון העקידה מיוחס לאברהם ולא ליצחק

 שבילי פנחס, תשע"ד    תשע"ד
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 מעדני אשר, תשעג  כב, ה[] מדוע לא לקח אברהם את נעריו למעשה העקידה לחנכם לקידוש ד' ?

 אבי עזרי, תשע"ז  ]כב, ח[ )השה לעולה בני( ]שירת יצחק אבינו על הקרבן[ יצחק ירנן

 -ל'מטלטלין'  'בין 'קרקע ]שוני בהגדרות פסול 'מחובר' בסכין שחיטה וגדרי 'מחובר' ו'תלוש'

ל'תלוש' בדיני איסור והתר, בין 'גידולי קרקע' לגידולין שאינם מן  'בדיני ממון ובמעילה. בין 'מחובר

איסור  בין דבר שאין בו תפיסת יד אדם לשיש בו, לענין, לענין מצוות התלויות בארץ -הקרקע 

 הגר"א עוזר, תשע"א  ]כב, י[  (ת ידו ויקח את המאכלת)וישלח אברהם א ז[הנעבד בע"

]בכי אברהם בשעת העקידה, גירוש ישמעאל, הכנסת אורחים על התת מודע באספקלריא תורנית 

)וישלח אברהם את ידו ויקח את  ית גט ע"פ בי"ד, עד שיאמר רוצה אני[של לוט, רמב"ם בכפי

 במשנת הפרשה, תשע"ו  ]כב, י[ המאכלת לשחוט את בנו(

ך מדין ]פרחה נשמתו, יצחק ברך, האם גם אברהם בר ברכת מחיה המתים אחר עקידת יצחק

זרע ברך,   ב[כב, י] (יאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה)והרואה חבירו אחר י"ב חודש[ 

  תשע"ו

 כב, יב[] )כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה( כל הניסים שנעשים לבני ישראל הם בזכות האבות

 שפת אמת, תרנ"ה

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 כאיל תערוג, תשע"ז ]יא, ו[ )וימהר אברהם האוהלה אל שרה(עלת הזריזות מ

מלאכת מחשבת,   א[ ]יח, ()וירא אליו ה'? החולהמהיכן לומדים שהקב"ה בא לבקר את אברהם 

 תשע"ז

 עולמות, קט    מאור השבת, תשע"ג  א[ ]יח, )וירא אליו ה' באלוני ממרא(ביקור חולים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  א[ ]יח, ()וירא אליו ה' ?ביקור חולים בבית חולים השייך לעבודה זרה

 שע"זתמעדני אשר,   א[ ]יח, ()וירא אליו ה' ?אסרובגמרא בשעות ש גם כיום החול יםבקרמ מדוע

 שע"זתמעדני אשר,   א[ ]יח, ()וירא אליו ה'יש מצוות ביקור חולים בחולה באבר אחד? האם 

 שע"זתמעדני אשר,    א[ ]יח, ()וירא אליו ה'האם יש מצוות ביקור חולים במחלה מדבקת 

]רק נימול יכול לשבת בפני ה', טעם לאיסור ערכאות גוים גם הקב"ה עומד והדיינים יושבים 

הדין הנכון, 'עומד' על הדבר, 'רגלי'  ה מזמן לוכשדנים כדיננו, סייעתא דשמיא לדיין צדיק שהקב"

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ו  ]יח, א[ באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל( 'אליו ה )וירא חסידיו ישמור[

מלאכת מחשבת,    אשכול יוסף, תשע"ה  ]יח, א[)באלוני ממרא(  מדוע התייעץ אברהם על המילה ? 

 שפת אמת, תרל"ד   תשע"ו

 נפלאות שמשון, תשע"ה  ]יח, ב[  לידי ביתו ?מי ריפא את אברהם ואת י

]בית הכנסא ובית המרחץ, נגיעה ברגליו, יציאה מבית קברות,  דברים המצריכים נטילת ידים

ח נא מעט מים ורחצו )יוק[ סיםנגיעה במקומות של זיעה, תרומת דם, הנוגע בתפילה במקומות מכו

 דברי הלכה, תשע"ז[ יח, ד] (רגליכם

רוממות,  [יח, ד] (ח נא מעט מים ורחצו רגליכם)יוק ח?ימפתח של גשמים האם נמסר בידי של

 תשע"ז

 שע"העומקא דפרשא, ת  ]יח, ה[האבות קודם מתן תורה  

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד  ]יח, ו[כעת, או מצוה חמורה מאוחר יותר    -מצוה קלה 
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, מעלת מצוה בו יותר קיום מצוותב קדימויות סדרי] חו או הידור מצוהומצוה בו יותר מבשל

, מילה ובברית בחתונה צוה, מנהג העולם להקל בכך, המשבת לכבוד הכנה ותוצמבשלוחו, מ

, הדלקת נרות יותר מהודר בכתב ליחש י"ע או בעצמו תורה ספר כתיבתמדאורייתא או מדרבנן, 

 בעצמו או פשוט חנוכה נרבעצמו כאן או ע"י שליח ליד הפתח, -חנוכה ע"י חולה המרותק למיטתו 

     עולמות, ל  ]יח, ז[ר(  )ויתן אל הנע[ שליח י"ע זית שמן

]במצוה או במכשירי מצוה, בבניית סוכה ובהטלת ציצית בבגד, ובמכשירי מצוה בו יותר מבשלוחו 

ינם שופר, גדרה של שליחות לקידושין כמכשירי מצוה שא מצוה שאינם מפורשים בתורה כגון

מצות 'ואהבת לרעך כמוך'  ,'צדקה' ו'חסד', מצוה מצד הנותן ומצוה מצד המקבל מפורשים בתורה,

עיקרה מצד המקבל שמתמלא חסרונו. ומצות 'והלכת בדרכיו' ענינה בנותן, שיהא בעצמו 'גומל 

רעך' מצד 'ואהבת לוגם אם   ,ל'חסד' הוא אם טורח בגופו 'בחין בין 'צדקהההמודד העיקרי ל, חסדים'

שעיקרה במקבל, אינו אלא בגדר מכשירי מצוה להאכלת האורח, אבל מצד מצות 'והלכת בדרכיו' 

 הגר"א עוזר, תשע"ב  ]יח, ז[)ויתן אל הנער(    [במצוה 'עיקר'הטורח והעיסוק הוא 

)ויתן ]אברהם לא ביקש מהמלאכים שיברכו קודם האכילה[ בברכות הנהנין האם בני נח חייבים 

  מעדני אשר, תשע"ה   ]יח, ח[לפניהם...ויאכלו( 

 ]סדר הדברים בפסוק, וסדר הבאתם? האם אכלו המלאכים אצל אברהם אבינו בשר בחלב

דעת השטמ"ק שאכלו יחד, בני נח אינם מצווים על בשר בחלב, אברהם לאורחים, חלב לפני בשר, 

לא הפריש את אורחיו ממאכלים המותרים להם, האם אברהם בישל להם בשר בחלב, איסור בישול 

בשר בחלב מדרבנן בכלי שני או בבשר חיה, איסור חלב לבן נח מדין אבר מן החי, היוצא מן האסור 

הגר"א    שע"זתמעדני אשר,   שלמים מציון, תשע"ז  ]יח, ח[ )ויקח חמאה וחלב ובן הבקר( ותר לבן נח[אם מ

 גניחובסקי, תשע"ז

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  ]יח, ח[ )ויקח חמאה וחלב ובן הבקר(בשר בחלב לבני נח 

]על ידי בעלה, לשאול בשלומה, אמירות שלום, צפרא טבא, גוט שבת  אין שואלים בשלום אשה

יה שרה אשתך א) ברכות שונות, מזל טוב, שנה טובה, בהצלחה, בטלפון, לדרוש בשלום החולה[

    נשיח בחוקיך, תשע"ז [יח, ט] (ויאמר הנה באהל

]רק הכוס או כל החבית, האם המברך שולח לאשת בעה"ב וע"י מי, האם כוס של ברכה לאשה 

 ד"תשע, התורה מחמדי  ]יח, ט[ לאשה מותר לחלק מהכוס, הספק בין הברכה לשתיית האשה[

ויאמר שוב אשוב אליך כעת )]כפי שהודיעו ה'[  מדוע לא בישר אברהם לשרה שהיא עתידה ללדת בן

 אשכול יוסף, תשע"ו  ]יח, י[( חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו

 מדי שבת בשבתו, תשע"ו   ]יח, יב[)ותצחק שרה בקרבה(  הצחוק היהודי 

]יט,  )וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו(  ]ארוסות, נשואות[ מה ההבדל בין "חתניו" ל"לוקחי בנותיו"

 במשנת הפרשה, תשע"ז יד[

עם ולפני מתן החלטה או הוראה. האם ומתי חייב להיוועץ ן רב ודיי]חובת ההיוועצות בהוראת דין 

ור וטעם מקמה , רב הפוסק הלכות ו, האם חובה זאת חלה גם עלקודם שיכריע בנידון שבפנימי 

 תורה והוראה, תשע"ד  יז[ ]יח, )המכסה אני מאברהם(  [ידי עיון בספרים-אם ניתן לקיימה עלהחובה, ה

עומקא דפרשא,    ]יח, יט[ )למען אשר יצוה את בניו( חינוך קטנים למצוות מדאוריתא או מדרבנן 

 הגר"א עוזר, תשע"ג    תשעג

, תפילת ותיקין ]התעורר אחר עלות השחר האם יכול לחזור לישוןהשכמה בבוקר ותפילת ותיקין 

 )וישכם אברהם בבוקר( בדיוק או בקרוב, ביחיד, בציבור, חד פעמי או 'הזהיר', לדלג פסוקי דזמרה[
 נשיח בחוקיך, תשע"ו  ]יט, כז[

 תשע"ונשיח בחוקיך,   ]יט, כז[ קר()וישכם אברהם בבועשיית צרכיו ועסקיו קודם התפילה 

]מבית כנסת לבית כנסת או גם בתוך אותו בית כנסת, תוך ד' אמות, האם קביעת מקום לתפילה 

אין מעבירין על  בכל התפילות, בכל התפילה או רק שמו"ע, כשחולף בדרכו על בית כנסת אחר

 מחמדי התורה, תשע"ו     עומקא דפרשא, תשע"ד]יט, כז[   (אל המקום אשר עמד שם) המצוות[
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ר וכר ויזכיקים את ערי הכובשחת אל ויהי( ]לו אברהם היה דר בה[ן היה להציל את סדום כיצד נית

 פנינים מרבינו האורח חיים, תשע"ז   [כט ,יט] (כהיקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפואל

]הצלת לוט בזכות חסדי אברהם ולא  כותו של היחיד המזכה את הדור כולוז - 'חסד לאברהם'

קים את אברהם וישלח את לוט מתוך ור אלוכר ויזכיקים את ערי הכובשחת אל יהיו( בזכות עצמו[

 נר יששכר, תשע"ו [כט ,יט] (כהיההפ

, שאלות דומות בדברי הפוסקים, שימוש במונח זה ]בנות לוט, יעל, אסתר גדולה עבירה לשמה

 מנחת אשר, תשע"ו  [לו ,יט] (ותהרין שתי בנות לוט מאביהן) [במקרים שאינם של עריות

( ישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה)ורה כדי שלא תלקח לבית פרעה? מדוע לא ניוולה עצמה ש

 אשכול יוסף, תשע"ז  [כ, ב]

, לקיחה ע"י מלך בהסכמה, הסכמה או גזל עריות] ה?על אלו איסורים עבר אבימלך בלקיחת שר

הנך מת על האשה אשר לקחת והיא )[ לילת חירות של פנויה ושל אשת איש בדיני נחשלא מרצון, ש

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  ג[כ, ] (בעולת בעל

  זרע ברך, תשע"ו  ג[כ, ] (הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל)אירוסין בבני נח 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד  ]כ, ט[ ממונו כדי לא לעבור בלפני עיוור הפסד כל

מעדני  ]כא, ג[( וימל...רא אברהם את שם בנו ק)וי ?ודם הבריתיצחק בנו קמדוע קרא אברהם שם ל

 אשר, תשע"ז

 מגישי מנחה, תשע"ה  ]כא, ד[ (אברהם את יצחק בנווימל )חיוב האב במילת בנו 

 נוה ההיכל, תשע"ד  ]כא, ד[  (וימל אברהם את יצחק בנו)חיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סומא 

 מאור השבת, תשע"ה  ]כא, ד[  (וימל אברהם את יצחק בנו)אכילה ומלאכה קודם ברית 

ק, הריון ]אברהם היה כהן, נולדה תאומה קודם יצחהאם אברהם אבינו ערך פדיון הבן לבנו יצחק 

)וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים(  שרה היה ניסי, פדיון הבן התחדש רק אחר יציאת מצרים[

 (4) קב ונקי, תשע"ה  ]כא, ד[

אברהם משתה גדול ביום הגמל )ויעש הקשר בין סעודת אברהם, לסעודת הצדיקים לעתיד לבוא 

 שבילי פנחס, תשע"ה  ]כא, ח[את יצחק( 

 מעינות מהרצ"א, תשע"ה  ]כא, ח[סעודת מילה  

 נוה ההיכל, תשעג  ]כא, ח[יוב השתתפות בסעודת מילה ובשמחת נישואין  ח

 )באשר הוא שם( ]ההבדל בין ישמעאל ל"בן סורר"[מתי דנים 'באשר הוא שם' ומתי 'ע"ש סופו' ?
 אשכול יוסף, תשע"ג  ]כא, יז[

 שלמים מציון, תשע"ו   [יט, כא])ותרא באר מים(  אכילה וברכה על אוכל ניסי 

 מעדני אשר, תשע"ה  []כא, לג )ויטע אשל( ברכת הנהנין לבני נח

]ספק בברכות הנהנין, ספק דאורייתא או דרבנן, דבר שיש לו מתירין, ברכות הנהנין  ברכות הנהנין

ל ידיו או לא 'מצוה' או 'איסור' אכילה לפניהם, הצמא בלילה במיטתו, לתת אוכל למלצר כשלא נט

כשלפניו עיקר יברך, הכניס אוכל לפיו ונמאס ונזכר שלא בירך, האוכל פרי פחות מכזית מה יברך, 

וטפל ואוכל הטפל תחילה מה יברך, שהכל ברכה כללית על הנאה מהעולם, וכן בורא נפשות, ולכן 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ]כא, לג[ )ויטע אשל( ספק בה לחומרא[

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  ]כב, ג[  (בבוקראברהם  כם)ויש זריזין להתחלת מצוה בלבד

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פרשת וירא

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 מועדיםו

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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