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❊  ❊  ❊  ❊  ❊ 

 

 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

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

 תשס"ט   תש"ע   תשע"ב   גתשע"   ע"דתש   התשע"   תשע"ו   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 95)  בשלחלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

  [ טז, כט]  (אל יצא איש ממקומו)   עירובי תחומין  נושא בפרשה:

 

  []ארגון 'ערבתם' עירובי תחומין

                    עלון מידע בעניני "תחום שבת"

    מושגים כלליים בהלכות עירובי תחומין

     תל אביב והסביבה י תחומיןמפת עירוב

         דפי הסבר לעירובי תחומין ת"א והסביבה 

 ד"תשע בא ממשנתה של תורה,  עירובי תחומין בישוב רכסים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז [נ"קתא, איסור יחוד במקום פי]דרבנן מול דאורי "יחוד"תחומין או "

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  וקצהמפתח של דלת הנמצאת מחוץ לתחום שבת האם הוא מ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז שבת במתחום שבת עכשיו, כשיודע שיצטרך לצאת לצאת 

 

 טז, כט[]  (אל יצא איש ממקומו) איסור הוצאה בשבת  נושא בפרשה:

 

 ה"מעדני אשר, תשע[  טז, כט]  פטור 'מקלקל' באיסור הוצאה בשבת

 ה"נוה ההיכל, תשע[  טז, כט]  (שבו איש תחתיו)  השובת על אם הדרך, כיצד ינהג

 תשע"ז  ג"מעדני אשר, תשע ]איסור הוצאה[ניקוי שינים לפני יציאה לרה"ר 

 ד"הגר"א עוזר, תשע[  טז, כט]  הוצאה בשבת מרשות לרשות והעברת ד' אמות ברה"ר

 תשע"ז  ד"מעדני אשר, תשע השובת בעיר אחרת, האם מותר לטלטל חפציו 
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 'מן'פרשת ה קריאת  נושא בפרשה:

 "זתשע    תשע"זשנים מקרא ואחד תרגום    - סדר פרשת המן

 מבית שבת טיש, תשע"זטעמי המנהג, תפילות ותחינות לפרנסה   

 הרב יצחק פרנקל, תשע"זענינו, סגולתו, טעמו ומקור אמירתו    -פרשת המן 

 בתשע"    האם יש לומר פרשת המן בכל יום או פעם אחת בשנה

 בית שלמה, תשע"ו  ית לפרנסה[הקשר בין שלום ב]אהרן הכהן ופרשת המן 

 

 בהלכה ובאגדה ה'מן'  נושא בפרשה:

 ה"במשנת הפרשה, תשע[  טז, ד]  [, שיימינג]ההיתר לבייש עוברי עבירה  בושת הרשעים בלקיטת המן

שלמים  כו לפרר, לחם לפי הטף, פירות שביעית לתינוק[]דרמדוע ירדה כמות "עומר" גם לקטנים? 

 יון, תשע"זמצ

 מגישי מנחה, תשע"ו]טז, לג[  ]וכן מטה אהרן[מצוות הנחת המן לדורות למשמרת 

 ד"מעדני אשר, תשע[  טז, ד]  ]הנאה ממעשי ניסים[אכילת המן 

מעדני אשר    ]טז, ד[ (י ממטיר לכם לחם מן השמיםה)האם במן היה מותר לחשוב טעם איסור? 

 תשע"ו

י ממטיר ה)ים?  המזון על המן הרי המן לא היה מחמשת המי איך היו יכולים לברך ברכת

 מעדני אשר תשע"ו   ]טז, ד[( לכם לחם מן השמים

 ה"זרע ברך, תשע[  יד-טז, יג]  ]האם זכר למן?[  פריסת מפה על הפת בשבת

  ו"מחמדי התורה, תשע     3עמ'  ה"מחמדי התורה, תשע[  טז, טו] אוכל שנספג בגוף מיד, ברכתו 

 ד"מעדני אשר, תשע[  טז, טו]  (ויענך וירעיבך)אכילת המן ביום כיפור  

 ד"אשר ליהודה, תשע[  טז, טו]  ]ראשונה, אחרונה[  ברכה על אכילת המן

 ב"מעדני אשר, תשע[  טז, יט]  האם מותר להשאירו ליום ראשון ? -מן שירד עבור שבת 

 מעדני אשר תשע"ו   ]טז, כג[ תבשלו בשלו()את אשר  מדוע נאסר לבשל את המן בשבת?

 פנינים מרבינו אור החיים, תשע"ז  ]אחר ז' אדר[מה קרה למן בשנת מות משה 

 נת הפרשה, תשע"ובמש ?האם היו יכולים לטעום במן את טעם השבת גם בימות החול

 ב"מעדני אשר, תשע     ו"שלמים מציון, תשע[  טז, כז]  [תולש, מעמר]  איסור לקיטת מן בשבת
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 ד"תשע  ה"כאיל תערוג, תשע[  טז, לג]  [במשנתו של הגראי"ל שטיינמן]  אוכלי המן -כים בדורנו אבר

 אבי עזרי, תשע"ז

 תשע"ז  ו"אשכול יוסף, תשע[  טז, לג]  קח צנצנת אחת()  סגולה לזיכרון של הגר"ח פלאג'י

 

  הידור מצוה  נושא בפרשה:

 א"הגר"א עוזר, תשע   ה"מעינות מהרצ"א, תשע[  טו, ב]  דרבנן או דאורייתא -הידור מצוה 

הגר"א גניחובסקי, [  טו, ב] ]בארבעת המינים, בנרות חנוכה[ שנים קטנים או אחד גדול -הידור מצוה 

 תשע"ו   ה"תשע

מנחת   ]חזרה על ציצין המעכבין, הידור בחפצא של המצוה או במעשה המצוה[ הידור במצוות מילה

  אשר, תשע"ו

]דרבנן דידיה מול דאורייתא דחברו, להשאיר לולבו   יים מצוה כדינהלוותר על הידור כדי שחבירו יק

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ובבית הכנסת לאחרים[ 

 ג"נוה ההיכל, תשע[  טו, ב][  נרות שבת רבים]ברכה על הידור מצוה 

 ו"קול יעקב, תשע[ כה, ב]האם יש הידור לתת צדקה בשטרות חדשים ויפים 

לוחו, וכאשר השליח יעשה המצוה ]יותר מבשהאם מדין הידור מצוה עדיף שתתקיים המצווה בו 

 ו"תורה והוראה, תשע    ב"תשע, עמיקתא שמעתתא    הגר"א גניחובסקי, תשע"דבזריזות או בהידור יותר[ 

 נוה ההיכל, תשע"ה לדחות עשיית מצוה כדי לקיימה בהידור 

 רוממות, תשע"ז הידור מצוה הנלמד משירת הים

קשירת  ג,האם הטורח בעצמו בקיום מצוה, כגון אפיית מצה או קניית אתרו]ו  מצוה בו יותר מבשלוח

 נוה ההיכל, תשע"ג   [?ציצית וכדומה, הוא מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין

 במשנת הפרשה, תשע"ה  [נתינת אשכול קטן בדווקא] הידור מצוה, ומצוות 'עוללות הכרם'

 ג"שמעתתא עמיקתא, תשעהידור מצוה בחנוכיה נאה  

 ג"שמעתתא עמיקתא, תשעחובת חינוך לקטן בהידור מצוה  

 

 שיבה למצרים  נושא בפרשה:

 ה"אשכול יוסף, תשע[  יד, יג]  ]הרמב"ם וחכמים נוספים[  במצריםקביעת מקום מגורים 

ם, עזב את מצרים והוא בדרך, מצרי ]אם כבר עבר על הלאו, נולד במצריאיסור השתקעות במצרים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד צרים מפני פיקוח נפש[ שנתגייר, הגיע למצרים על תנאי, הגיע למ
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]איסור או הבטחה, חזרת שבט דן, איסור השתקעות קבועה, אודות הרמב"ם, איסור שיבה למצרים 

שישראל בגלות, כשהמצרים הקדמונים מתו, מצוה לשעה או לדורות, אסור בדרך זה, מצוה רק על מלך, כ

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב    המצוות בפרשה, תשע"ו    נוה ההיכל, תשע"ד  מה גבולות המקום האסור[

 אשכול יוסף, תשע"ד  חזרה למצרים בספינה

 

 שאר עניני הפרשה: 

 )ויהי בשלח פרעה את העם( ל מוציאם ממצרים[-א -]כדברי בלק ה' הוציאם  ויהי בשלח פרעה.. הרי

 נפלאות שמשון, תשע"ז]יג, יז[ 

  מלאכת מחשבת, תשע"זהברית בין אברהם ואבימלך עדיין היתה בתוקף  -כי קרוב הוא 

 מלאכת מחשבת, תשע"זלו היו הולכים בדרך הקצרה, האם לא היה מתן תורה בסיני? 

 שפת אמת, תרמ"ז ה, הנהגה לימי המעשה[]שבת מנוח הנהגה למעלה מדרך הטבע -ולא נחם 

 היציאה נעשתהמדוע ולא זכר ליציאה ממצרים?  'זכר ליציאת מצרים'מדוע עושים ] יציאת מצרים

 ה"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי  [בצורה של 'גניבת דעת' פרעה ועמו?

 ו"אשכול יוסף, תשע[  יג, יט]  קבר מיד בארץ כמו יעקב ?ימדוע לא ביקש יוסף לה

 ג"מעדני אשר, תשעיג, יט[  ]  [סף את בני ישראלהשבעת יו]  נולדהשבעת אדם שטרם 

אשכול יוסף, יג, יט[  ]( ברש"י )לב, דכיצד השליך משה טס עם שם ליאור להעלות ארונו של יוסף 

 ג"תשע

אשכול [  יג, יט]  משה שהתעסק בעצמות יוסף, הלא גם ביזת הים מצוה ? מדוע משבחים את

 ג"תשע   ו"יוסף, תשע

]נושאי ארונו של יוסף, יכול לקיים שתי המצוות, הפסיק למצווה עוסק במצוה פטור מן המצוה 

הגר"א גניחובסקי,  עוברת, עוסק במצוות צדקה, אוסף כסף בכדי לקיים מצווה לעצמו, חשב שהוא מצוה[

 תשע"ו

 ו"מחמדי התורה, תשע  [יד, ב]  )לפני בעל צפון(  הזכרת שם עבודה זרה כסימן

 ו"איש לרעהו, תשע     ו"מדי שבת בשבתו, תשע[  ד-יד, ב]  אמונת חכמים

 ואכבדה בפרעה ובכל חילו() ]בישראל, בעכו"ם, בדין, בעונש["כבוד המלכות" בהענשת מלך קודם 

 מחמדי התורה, תשע"ז    ו"מחמדי התורה, תשע ]יד, ד[

]להחזירם לעבדות, כעס על המכות, החזרת הנכסים שלקחו מדוע רדפו מצרים אחר בני ישראל? 

האיחוד  ]יד, ה[ )ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם( ובה למצרים שהיתה בזכות ישראל[ישראל, הפסד הט

   בחידוד, תשע"ו

 במשנת הפרשה, תשע"וקשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף 

 י דעת, תשע"זפנינקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף 
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שירה כבר ביציאה ממצרים? במה נתייחדו נסי הים מנסי  ישראל לא אמרו]מדוע   קריעת ים סוף

)ויבואו בני ישראל בתוך המצריים רק לפנות בוקר? מה היה חלקו של אאע"ה בנס?[ טבעו מצרים? מדוע 

 ב"תשע רוזנבלום הרב שיעורי[  כב, די] הים ביבשה(

 שפת אמת, תרמ"זבקריעת ים סוף  -אתה הראית לדעת 

ה ופועה, הנהגת ימין ושמאל, הנהגת ]בנטיית ידו של משה, הנהגת שפרקריעת ים סוף ומלחמת עמלק 

 שבילי פנחס, תשע"ז[  כב, די] מטה ויד[

 ה"אור השבת, תשעמ[  יד, כב]  עשרה ניסים שנעשו על הים

   ה"עומקא דפרשא, תשע[  יד, כב]  קריעת ים סוף בהלכה ובאגדה

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע[  יד, ל]  [איסור הנאה]  ראיית אויב מת

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע[  יד, ל]  [תפיסת תשלום מיורשים]  ביזת הים תשלום על עבודה

 ה"מחמדי התורה, תשע[  יד, ל]  ביזת הים, מיתה ותשלומין

 ו"אמרי עזר, תשע[  יד, לא]  גלות וגאולה

 ה"נר יששכר, תשע[  יד, לא]  הכרה ביחוד ה' -החירות הרוחנית משעבוד מצרים 

 ד"אורות הגבעה, תשע     ה"מעדני אשר, תשעא[  טו, ]  קיום זכירת יציאת מצרים באמירת 'אז ישיר'

מחמדי   א[ טו, ] )אז ישיר משה(?   אכיצד נאמרה, ומתי הוכנסה לפסוקי דזמר -שירת הים 

 עולמות, ר    ג"מעדני אשר, תשע    ו"התורה, תשע

 מלאכת מחשבת, תשע"ז האם "כי בא סוס פרעה" הוא חלק משירת הים? -אז ישיר 

למה הוסיפו בתפילה עוד פסוקים בצמידות ל'אז  ,המשמעות העמוקה הטמונה במילה 'אז']אז ישיר 

ישיר'? למה נדחקה השירה לסוף פסוקי דזמרה לאחר פסוקים מהנ"ך? ההקבלה בינה לבין תפילת 

  ד"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי[  א, טו] )אז ישיר משה( [העמידה

 ד"זרע ברך, תשע  [טו, יז] (מקדש ה' כוננו ידיך)בניית בית המקדש השלישי  

נו, מדאורייתא ]בית כנסת מקדש מעט, האם יש מצוה בבניהצלת בית כנסת מהריסה, בכספי מעשר  

החזקת ת"ח והוצאות בית כנסת מה קודם, איסור נתיצת בית או מדרבנן, הידור בבניית בית כנסת, 

  נוה ההיכל, תשע"ו [טו, יז] (מקדש ה' כוננו ידיך)  כנסת מדאורייתא או מדרבנן[

 ד"נר יששכר, תשע  [טו, יט] )ביבשה בתוך הים(ניסית של עמלי תורה בתוך עולם הטבע  הנהגה

 מעדני אשר תשע"ו   ב"מעדני אשר, תשע[  טו, כ]האם מרים שרה או רק ניגנה ?  -שירת מרים 

 ה"זרע ברך, תשע[  טו, כא] נשים בשירת הים וקריאת המגילה

 מעדני אשר, תשע"זו על טביעת המצרים או על הצלת עצמן? האם הנשים שר

  )וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ברש"י( [חובת היחיד או הציבור] קריאת התורה בציבור

 ה"מחמדי התורה, תשע   עולמות, קפט   ה"תורה והוראה, תשע[  טו, כב]

]טו, כב[   )וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ברש"י( השלמת קריאת התורה בשני וחמישי

 מחמדי התורה, תשע"ז
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ג' מצוות שנצטוו -מדוע המסע הראשון מים סוף היה לעבר ניסיון זה? מה המיוחד ב] ויבואו מרתה

לדיני קריאת התורה שנלמדו ממעשה זה?  קשרשהיה צריך לצוותם כבר לפני מתן תורה? מה השם 

 ,רוזנבלום הרב שיעורי[  כג, טו] )ויבואו מרתה( [סוטהים שבהקשר שבין המים המרים למים המארר

  ג"תשע

 נוה ההיכל,   ג"אורות הגבעה, תשע]טו, כה[  ( שבת נצטוו במרה)גר שמל ולא טבל, בשמירת שבת  

 ע"התשנח 

 ב"נוה ההיכל, תשע]טו, כה[    )כיבוד אב נצטוו במרה(ישיבה על מקום אביו לאחר פטירתו  

האם רופא , בשל עיסוקו ברפואה מצווה שברפואה, בפטור רופא מקיום מצוות]רופאים ומצוות 

  ]טו, כו[ )כי אני ה' רופאך( [למצוא רופא מחליף שיאפשר לקיים מצוותיש חובה האם , חייב בתפילה

 ה, תשע"זתורה והורא

תורה והוראה, [  טז, ג]  [הכרעת הרוב, לשם שמים, תנאי סף לבחירה]מנהיגות דמוקרטית בהלכה  

 ד"תשע

עומקא    ה"זרע ברך, תשע   ו"נשיח בחוקיך, תשע טז, ה[]  (והכינו את אשר יביאו)  הכנה לשבת

 מחמדי התורה, תשע"ז   מעיינות מהרצ"א, תשע"ו    ה"עתשתורה והוראה, יתרו    ב"עתשדפרשא, 

 ה"מעדני אשר, תשע[  טז, כג]  בישול ביצים בשבת

 ד"מעדני אשר, תשע טז, כג[ ]עירוב תבשילין לפורים שחל בערב שבת  

 ג"עומקא דפרשא, תשע[  טז, כה]אכילת שלוש סעודות בשבת  

   ה"תורה והוראה, תשע[  טז, כה]  [נשים, ביום טוב, כמה לחמים]  לחם משנה בשבת ואופן בציעתו

 ב"תורה והוראה, תשע     ב"אורייתא, תשע     עולמות, צ

 שלמים מציון, תשע"זחיבור שני חצאי לחם ע"י קיסם ללחם משנה 

מעדני אשר,      ד"נר יששכר, תשע     ד"אשכול יוסף, תשע[  טז, כז]מזונות לעופות בשבת שירה  

 ב"פניני השער, תשע     ג"תשע

 ו"פניני דעת, תשעא[  יז, ] יראת שמים  -יעת ים סוף למלחמת עמלק הקשר בין קר

למה כעת ולא לפני שירדו למצרים? מדוע נשלח דווקא יהושע ]מה רצה עמלק מעם ישראל? 

 הרב שיעורי[  ח, יז] )ויבא עמלק( [להילחם בו? 'זבוב'? וכיצד יש-למלחמה זו? מדוע נקרא עמלק

 ע"תש רוזנבלום

 ד"ניני דעת, תשעפ[  יז, ט]מדוע שלח משה את יהושע להלחם בעמלק  

 המצוות בפרשה, תשע"ו [  יז, טז]מצוות מחיית עמלק 

   עולמות, קצד[  יז, טז]מלחמת ה' בעמלק  

 

 

ות עשרה בלצפי

שיעורים על 

 בשלח פרשת

 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

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_16_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_16_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_16_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_16_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_16_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_16_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_16_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_16_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_16_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_16_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_16_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_16_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_16_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_17_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_16_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_16_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_16_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_16_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_16_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_16_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_16_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_16_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/63_16_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_16_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_16_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_16_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_16_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_16_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_16_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_16_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_16_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/61_16_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_16_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_16_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_16_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_16_74_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_16_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_16_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/194.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/194.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47213
http://beinenu.com/alonim


 

 

 ט"ו בשבט  :מענייני דיומא

 

 שע"זת  ו"נשיח בחוקיך, תשע  הלכות ברכות

 עולמות, שע  ברכה על טעימת אוכל

 ה"מאור השבת, תשע  סימני פרי העץ

 תשע"ז   ו"מדי שבת בשבתו, תשע  ערכים חינוכיים -ט"ו בשבט 

 זתשע"   דברי שי"ח, תשע"והנהגות ט"ו בשבט של הגר"ח קנייבסקי שליט"א   

 ד"מאור השבת, תשע     ה"מאור השבת, תשע  מנהגי ט"ו בשבט ושבת שירה

 ה"שמעתתא עמיקתא, תשע     ו"שמעתתא עמיקתא, תשעהלכות מצויות לט"ו בשבט   

 , תשע"ומעיינות מהרצ"אמעלת ט"ו בשבט בדברי ה'בני יששכר' 

 עולמות, רמא    ג"תורה והוראה, תשעברכת 'שהחיינו' על פרי חדש   

מאור השבת,     ה"שמעתתא עמיקתא, תשע   ו"שמעתתא עמיקתא, תשע  הלכות קדימה בברכות

 דברי הלכה, תשע"ו  ד"תשע

 וישמע משה, תשע"זאו גם בסדר האכילה   האם דין הקדימה רק בברכות

 מאור השבת, תשע"ו  שאלות מצויות בברכה מעין שלוש

 שבת טיש, תשע"זופנינים   סיפורים  -ט"ו בשבט 

 רוממות, תשע"ז   תירס תפוח, פופקורן[]חיטה תפוחה,  "ברכה על אכילת "שלווה

 וישמע משה, תשע"ז   הרב דינר, תשע"ז   ]תפילות, מנהגים, קדימה בברכות[בת בשבת ט"ו בש

 

 : רקותהזהירות מתולעים בפירות וי

 תשע"זו בשבט. הרב משה ויא שליט"א  "הוראות בדיקה לפירות ט

 תשע"ז []בני ברקהוראות בדיקה לפירות ט"ו בשבט. הרב לנדא שליט"א 

מיעוט המצוי, תבשיל שהתערבה ]תולעים האסורות, חובת בדיקה,  הלכות הנוגעות לפירות נגועים

   שמעתא עמיקתא, תשע"ו בו תולעת, אין מבטלין איסור לכתחילה[

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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