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 (חינם )קישורים להורדה     כי תצאפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ז -מדשן ביתך 

 תשע"ז -וכל מאמינים 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

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

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

 תשע"ד   תשע"ה - להתעדן באהבתך

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

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

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

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

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 תשע"ז   -אוצר ספרי חסידות 'פאר מקדושים' 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47387
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/201_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/201_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_49_77.pdf
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 עלונים( 12)    תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ו    תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

 תשס"ט   "עתש   תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 154)  כי תצאלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

     בן סורר ומורה ]דרוש וקבל שכר[נושא בפרשה: 

מה הסכנה הגדולה בבן סורר ומורה? ]ישמעאל? -ר הוא שם' כמדוע בן סורר ומורה לא נידון 'באש
  [כא, יח])כי יהיה לאיש בן סורר ומורה(  [מדוע משה שבר את הלוחות ולא המתין שישובו בתשובה?

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט

יים דווקא מדוע לעתיד לבוא הקב"ה מנסה את הגו] מדוע נסמכו פרשיות יפת תואר ובן סורר ומורה?

במצוות הסוכה? מדוע נכתבו דיני 'בן סורר ומורה' לדעה שלא היה )ולא יהיה( אף פעם? מה טמון בהבדל 

)כי יהיה לאיש בן סורר  [סיבה למות במלחמה? בין רצון ה' לציווי ה'? מדוע הקדמת תפילין של יד היא

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב יח[כא, ] ומורה(

מדי שבת  )כי יהיה לאיש בן סורר ומורה( ]כא, יח[השפעתה לאורך כל החיים  -ות תקופת ההתבגר

 בשבתו, תשע"ז

)ויסרו אותו ולא ישמע  [המוסר הנלמד מפרשת בן סורר ומורה]שינוי ה"דרך" ראשית דרכי התשובה 

  נר יששכר, תשע"גכא, יח[ אליהם( ]

)איננו שומע בקול אביו ובקול   ]התמכרות, להקלה על סבל החולה[איסור צריכת סמים ובן סורר ומורה 

 פניני אי"ש, תשע"ז אמו( ]כא, יח[ 

)ותפסו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו  האם צריך להתרות את בן סורר ומורה בפני זקני העיר

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ואל שער מקומו(]כא, יט[

 אבי עזרי, תשע"ו)ותפשו בו אביו ואמו( ]כא, יט[ על מה נענש בן סורר ומורה 

)ותפשו בו אביו ואמו(  [רהלימוד מפרשת בן סור] אחריות היחיד על מעשיו והשפעתם על הכלל כולו

  נר יששכר, תשע"ה]כא, יט[ 

 נר יששכר, תשע"ז ותפשו בו אביו ואמו( ]כא, יט[) שובה הנלמדים מעונשו של בן סורר ומורהעיקרי הת

 

 נושא בפרשה: השבת אבדה    

דת 'אחיך'? מה התחדש במילת מדוע דווקא אב]? 'דהת 'השבת אבמדוע נכפלה מספר פעמים פרש

 )השב תשיבם לאחיך( [מהי ההשבה החשובה ביותר? 'שה'? מהו הקשר בין מצווה זו למצוות שילוח הקן?

 יעורי הרב רוזנבלום, תשע"גש א[כב, ]

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47387
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_69_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_69_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_69_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_69_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_69_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_49_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_49_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_73.pdf
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]קטן המגביה אבדה, אבדה יקרה ואבדה זולה, אבדה זולה של כהן, המצווה כשאינו עניני השבת אבדה 

   עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קכח()השב תשיבם לאחיך( ]כב, א[   מוצא את הבעלים[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  קיזוז חוב באי השבת אבדה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז תשלום על השבת אבדה

)השב  ]כרטיסיה, שובר קניה, שטר חוב, יאוש, שטר למוכ"ז, ביש בו סימן[השבת אבדה במסמכים 

  עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מד(תשיבם לאחיך( ]כב, א[ 

)לכל אבדת  ]מרחק הראיה, אבדה קרובה שלא ראה אותה, סומא[מאימתי מתחיל חיוב השבת אבדה 

 נוה ההיכל, תשע"ג  אחיך( ]כב, ג[

מבחן אוביקטיבי או סוביקטיבי, מצבו או מצב החפץ, ערך זקן ואינה לפי כבודו, ] כל שבשלו מחזיר

, האם חייב לשכור פועל במקומו, כשאחרת יתכן ותיגנב, כשאחרת יתכן ויעברו סנטימנטלי, שני חפצים

 אורות הגבעה, תשע"ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  איסור מוקצה או טלטול בשבת[

  אשר ליהודה, תשע"ד תקנת חכמים לפטור מוצא אבדה משבועה

בשעת אסיפת הגרנות, חביות באשפה העשויה  בואהחפץ שהונח במקום שאינו משתמר, כת] אבדה מדעת

 בספר שנמצאו, כסף לקחת מותרהפקר ו החפץ אםלהיפנות, פרה רועה בכרם עכו"ם, מסר חפץ לקטן, ה

, ילד שאיבד עודף בחנות, כסף שנשלח עם ערך בעלי ככתבים ונתגלו לגניזה רושנמס יד כתבי ,גניזהב ישן

קטן במעטפה ואבד ונמצא ע"י גדול, אופני ילדים ברשות הרבנים, חפץ מחוץ לשירותים ציבוריים, חומרי 

 עולמות, רסט בניה מחוץ לאתר בניה, חפצים ברכב נטוש, אופניים של עובד זר ששב לארצו[

יאוש שלא מדעת, מציאת מעות, שימוש במעות אבדה, אבדה שלא נודעו ] מצא כסף בדירה שכורה

 בינת המשפט, תשע"ד   בינת המשפט, תשע"ה בעליה, הוצאות פרסום למציאת המאבד מדמי המציאה[

תירוצים לקו'  10]חפץ שבזמן שאבד היה שווה פרוטה, וכעת ירד לפחות משווה פרוטה או להיפך 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הרע"א[

 "גרועים" "בינוניים, "ודרבנן דאורייתא סימנים]בדיקת די אן איי בהלכה  -סימנים מודרניים 

, סימנים ירוףם", הסתמכות על סימנים מדאורייתא או מסברא, מגדרי עדות וטביעות עין,  צו"מובהקי

ל סימנים להוציא או להחזיק, בממון באיסורים ובעגונות, בדיקת די צירוף סימנים לאומדנא, תוקפם ש

היתר עגונות בניני  אן איי , בדיקת רקמות, טביעת אצבעות, צילומי נשך שיניים, מדין סימן או מדין רוב, 

  עולמות, קיח[ התאומים, קביעת לענין דיני אבילות וקבורה, ממזרות, ירושה וממונות, בירורי יוחסין

חיוב השבת אבידה ע"י קטן שהגביה אותה, חפץ של הבעל ואבד לאשה ] הערות במצוות השבת אבדה

מי הבעלים לגבי יאוש, וכן כשאבד משומר, כשיכול להשיב רק אבידה אחת יקח את הראשונה את הגדולה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה [ו אבידת כהן, יאוש בטעותאת זאת שבעליה ידוע א

   מלאכת מחשבת, תשע"ז )וכן תעשה לכל אבדת אחיך( ]כב, ג[ השבת אבדת נוכרי

 [על האבדה ונמצאה , כשהנוכרי התייאש, שילם]כשישראל שומר על רכוש הנוכרי  השבת אבדת נוכרי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  )וכן תעשה לכל אבדת אחיך( ]כב, ג[

]טלטול מוקצה, לצורך קיום מצות השבת אבדה, ע"י אמירה לגוי, הבדל בין בעלים דה בשבת יהשבת אב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  כהן לבין מוצא כהן כשהאבדה בבית הקברות[
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 דבר חוק ומשפט, תשע"ה  שילם עבור אבידה ולבסוף נמצאה

 נשיח בחוקיך, תשע"ושליט"א  שו"ת בעניני השבת אבדה מהגר"נ קרליץ 

 

 : איסור שעטנזנושא בפרשה

 

)לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו(  [בקשר שאינו של קיימא]לבישת צמר ופשתים הקשורים יחד 

 זרע ברך, תשע"ד  ]כב, יא[

 מעינות מהרצ"א, תשע"ה  ]מראית עין[קנבוס הדומה לצמר תפירת בגד 

  צמר ופשתים יחדיו( ]כב, יא[ לא תלבש שעטנז) ]קיום העשה או חיוב העשה[מתי עשה דוחה לא תעשה 

 הגר"א שיינין, תשע"א

שני האיסורים בתורה ומהותם, מהו שוע טווי ונוז, שעטנז מדאורייתא ומדרבנן, איזה ] איסור שעטנז

טנה המחוברת ברוכסן או לחצניות, הדבקה, לבישת בגד חיבור אסור, רכיסה בכפתורים, סיכת בטחון, בי

צמר על בגד פשתים, קיטל על טלית, גרבים בתוך נעלים, סוגי בגדים: עניבה, חגורה כפפה, מטפחת חפצים 

)לא תלבש שעטנז צמר   ן, שטיח, כרים וכסתות, כסאות וכורסאות, מזרונים[וילו ,פרוכתנוספים:  מגבת, 

 הגר"א עוזר, תשע"ה   עולמות, ריח ופשתים יחדיו( ]כב, יא[

 [כלאים בטלית רהית ,בחוטי תכלת ולבן ,שהחיינו בבגד שצריך בדיקה שעטנז] הערות באיסור שעטנז

   עומקא דפרשה, תשע"ג)לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו( ]כב, יא[ 

 

 : גט נושא בפרשה

    

)והיה אם לא תמצא חן ]אם מגרשה רק מחמת ערוות דבר כיצד אוכלת בתרומה[  בת כהן שנתגרשה 

 כ תירוצים עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' קלד(בעיניו כי מצא בה ערוות דבר וכתב לה ספר כריתות( ]כד, א[ 

 במשנת הפרשה, תשע"ו  גט תלוש ומחובר מתי כשר

 ]כד, א[)וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה(  ]כשאחד לא נכתב לשמה, כתב שלישי[ כתב על גבי כתב בגט

 אבי עזרי, תשע"ו

 הגר"א עוזר, תשס"ט  ה[]נתינה, הקנאגדרי "נתינה" בגט 

 כאיל תערוג, תשע"ז ]יבום, חליצה[גט  מדוע אין מברכים על מסירת

 נוה ההיכל, תשע"ד   [בשם לעז נקראוכיום , באידיש ם הלידהש] בענייני כתיבת שם כינוי בגט

 אוצר הפוסקים, תשע"ה  בגיטין הנשלחים מארץ ישראל לחו"ל "וכל שום"כתיבת 

 אוצר הפוסקים, תשע"ה  התגיירה בעודה מעוברת האםיהודי ו כתיבת שם האב בגט, כשהאב
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 אוצר הפוסקים, תשע"ה סידור גט לחרש מדבר 

 אוצר הפוסקים, תשע"ו ]ע"י הגרי"א הענקין זצ"ל[סידור גט לגיורת רפורמית 

 אוצר הפוסקים, תשע"הכתיבת שמות פרטיים שמות משפחה ושמות מקומות בארה"ב  

 אוצר הפוסקים, תשע"ובצרפת   כתיב שמות גיטין אשכנזים וספרדים

 אוצר הפוסקים, תשע"ו  חסר וא"ו או מלא ,כתיבת השם עוזיאל

 אוצר הפוסקים, תשע"וכתב "וכו'" במקום "וכדו'" בגט שנשלח לחו"ל  

 אוצר הפוסקים, תשע"ו  ]גט שהוגבה טפח מעל מסך המחשב בבית הדין[הגבהה בגט 

 אוצר הפוסקים, תשע"ו  את שמו המלא ,סופרהמינוי עת בשלא אמר שבעל 

 ים, תשע"ואוצר הפוסקשה בין ההברה החסידית לליטאית  יהבדל בשם הא

 

 תשלום שכר עבודה בעתו נושא בפרשה:

]אזעקה תוך כדי נסיעה במונית, נאנס וחזר לעבודה, איחור בזמן השבת דיני אונסין בפועל או בשכיר 

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' קלג()לא תעשוק שכיר( ]כד, יד[  המושכר מחמת אונס, מכת מדינה[

עיון הפרשה, )ביומו תתן שכרו( ]כד, טו[   איסור אכילה לפני תשלום שכר שכיר או לפני כיבוד אב ואם

 תשע"ז )עמ' קלג(

)ביומו תתן שכרו( ]כד, טו[  ]מפסיד את קיום המצוה[לשלם לפועל קודם סיום העבודה האם אפשר 

 שלמים מציון, תשע"ו

ן ]מצות עשה ולא תעשה, האם רק דין איסור למעסיק או גם זכות תביעת ממותשלום שכר עבודה בזמן 

, באיחור מהמועד החדש האם יעבור המעסיק תשלוםה מועדלשינוי  להסכיםיכול הפועל  האםמצד העובד, 

האם  ,הנעשות ב"קבלנות" לילה", שכיר "שעות", ובעבודות"מתי זמן החיוב בשכיר "יום" ושכיר איסור, 

 סים שברשותוייב למכור מטלטלין או לממש נכח סיקהמעיש הבדל אם למעסיק יש מעות זמינות, האם 

התייצב לקבל , כשהעובד בוש לתבוע, תובע את שכרולהעובד שכר, האם צריך  ללוות כסף כדי לשלם או

 ,הבית" שכירות פועל על ידי גזבר "ועד ,שכרו המעביד עצמו ולא על ידי שליח  ,משכורת ולא תבע בפה

לכולם, פשרות לשלם א סיקבתשלום משכורות כשאין למע ם", דיני קדימהאד חברות "כחחשב שכר, 

)ביומו תתן שכרו( ]כד, טו[  , האם מלגות כולל הן כשכר[אומן "מומר" או פועל ,תשלום בשיק או שיק דחוי

 תורה והוראה, תשע"ו   עולמות, קסט

 

 מצוות מעקה ומניעת סכנה נושא בפרשה:

מצות מעקה ואיסור הנחת מכשול בבית,  מקומות הפטורים ממעקה מבחינת השימוש, ]מצוות מעקה 

מבחינת הגודל, בתי כנסיות, הברכה על עשיית המעקה, שהחיינו בעשיית מעקה, מעקה סביב בור, בחצרו 

חצר בית כנסת, מעקה סביב בריכת שחיה, בניית המעקה ע"י עובד יהודי או גוי, חיוב מעקה בדירה או ב
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שכורה על מי, המגורים בבית ללא מעקה, האם מותר לעלות לגג כזה, מעקה בגג משופע, מעקה במרפסת, 

ת או גם גג שמשתמשים בו רק בסוכות, מעקה בדירת קומתיים, איסור "לא תשים דמים" רק בסכנת נפשו

   מגישי מנחה, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ב   עולמות, ע)ועשית מעקה לגגך( ]כב, ח[  בסכנת נזק[

 דברי שי"ח, תשע"ז   רוממות, תשע"ו   שמעתתא עמיקתא, תשע"ג

    נוה ההיכל, תשע"ב)ועשית מעקה לגגך( ]כב, ח[  [ישראל, גוי, מי מברך] שליחות בעשיית מעקה

שמעתתא     תורה ודעת, תשע"ד  [, האם מברך]גג, בור, דעת החזון איש ת מעקה' במרפסתחיוב 'מצוו

 עמיקתא, תשע"ג

ו'   אשכול יוסף, תשע"דן הנחש ממית אלא החטא ממית, למה נצטוו לעשות מעקה?[  ]אי מצוות מעקה

 תירוצים

הגר"א  ]לחדש את הבית בדבר מצוה, ולמה לא במזוזה, כשאינו דר בבית[  מצוות מעקה בבית חדש

 פניני הסופר, תשע"ג   גניחובסקי, תשע"ג

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג   פניני מנחת חינוך, תשע"ועשיית מעקה ע"י גוי  

 תא, תשע"גשמעתתא עמיקהאם יש למחות ביד המגדל כלב בביתו  

]מעקה סביב בור, מצוה חיובית או קיומית, כמה צריך להוציא על גידור ושמירת מקומות מסוכנים 

כלב נושך, מערכת התרעה, גדר חשמלית, חובת הרשות כך, מצוות מעקה ע"י נוכרי, ברכה, התקנת סורגים, 

ורה, בית משותף, בית המקומית, מעקה בטיחות לפועלי הבניין, בניית מעקה בתשעת הימים, דירה שכ

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג   אוצרות אורייתא, תשע"זלגגך( ]כב, ח[ )ועשית מעקה  חדש או ישן[

 וישמע משה, תשע"ו   ]נטילת מזוזה מבית[ ם מותר ליטול עמו את המעקה שהתקין בדירה?הא

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג)ולא תשים דמים בביתך( ]כב, ח[  גדל כלב בביתומהאם יש למחות ב

 

 שאר עניני הפרשה: 

)כי תצא למלחמה על  ]גדרי נדר לצדקה[נדר לצדקה אם יחזור בנו בשלום מהקרב וחזר פגוע רוחנית 

  "ח, תשע"זדברי שיאויבך( ]כא, י[ 

 זרע שמשון, תשע"ז , י[על אויבך( ]כא)כי תצא למלחמה לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע 

 ושבת, תשע"מדי , י[ על אויבך( ]כא)כי תצא למלחמה  היצר הרע

בזמנן הזה, דיני המלחמה, פגיעה באזרחים, מלחמת התשה, פעולות ] מלחמת רשות ומלחמת מצוה

 אורות הגבעה, תשע"ד)כי תצא למלחמה( ]כא, י[  טרור[

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד)וראית בשביה אשת( ]כא, יא[ ת דבני נח אישו

הסגולה הגדולה של הבכי בחודש אלול? מתי ]נלמדים מפרשת 'יפת תואר'? המהם דרכי התשובה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד [כא, יג] )ובכתה את אביה..( [יצא יוסף מבית האסורים?
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בגויות, בגירותה, ליקוחין, שפחה כנענית לעבד עברי, אישות בני נח, ]מעמד האישות ב'יפת תואר' 

  הגר"א עוזר, תשע"ד)ולקחת לך לאשה( ]כא, יא[  [ן אזרחייםאישות בבני נח לישראל, נישואי

פניני אור החיים, )לא תתעמר בה( ]כא, יד[  ]גם כשהצדיק רודף אחר רשע[והאלוקים יבקש את נרדף 

 תשע"ז

איסור נגד דבר המפורש בתורה להיתר, תוקף התקנה ] חרם דרבינו גרשם שלא לשאת שתי נשים

מעדני    נוה ההיכל, תשע"ה)כי תהיין לאיש שתי נשים( ]כא, טו[ בחרם, חרם לזמן, חרם לא לכל ישראל[ 

 אשר, תשע"ו

-)לא יוכל לבכר... כי את הבכור ... יכיר לתת לו( ]כא, טז? מה עוברב ,המעביר חלק בכור לשאר האחים

 "זמלאכת מחשבת, תשעיז[ 

ן, הודאת בעל דין, יכיר נגד עדים יכיר ע"י נאמנות האב על בנו לענין ירושה ולענין איסורי] דין "יכיר"

הגר"א )כי את הבכור בן השנואה יכיר( ]כא, יז[   מנות המיילדת[דבר אחר, נאמנות לגבי שאר הקרובים, נא

 עוזר, תשע"ב

  בינת המשפט, תשע"ד)כי קבור תקברנו( ]כא, כג[  בנה מצבה ללא רשות המשפחה

האם יש בכך מצוה לקיים דברי המת, כשמצווה דבר איסור, ]ציוה ליורשיו לקבור את כל כספו עמו  

 בינת המשפט, תשע"ז )כי קבור תקברנו( ]כא, כג[ איסור השחתה, עשו שומה לנכסיו והניחו המחאה בקבר[

 פניני אי"ש, תשע"ז)לא תלין נבלתו( ]כא, כג[  ]מאימתי עוברים, בירושלים העתיקה והחדשה[הלנת המת 

, התחפשות בפורים, האיסור בלבישה או ]לבישת בגדי נשים או גברים לבישת בגדי אשה לגבר, ולהיפך

בהידמות, צביעת שער, כדורים להשחרת שער, הסתכלות במראה, השתתפות בהצגה, טיפולים קוסמטיים, 

)לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש  לבישת מכנס לאשה, בגלישת סקי, נשיאת נשק ע"י אשה בישובי ספר[

 פניני אי"ש, תשע"ז    תשע"ז    המצוות בפרשה, תשע"ו   עולמות, מהגבר שמלת אשה( ]כב, ה[  

)לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר  ת ותפילין שהם שבח לגבר הם גנאי לאשהיציצ לבישת

 ישיבת מיר, תשע"ו  שמלת אשה( ]כב, ה[

האם יש חיוב שילוח גם כשאינו רוצה את הבנים, כאשר האם להתאמץ למצוא קן, ] מצוות שילוח הקן

מקיש בעץ והיא עפה, בעלי כנף משלח את האם ואת הבנים, כשמשלח את האם בכנפיה ממש או גם כש

 הפקרת ידי על אחד בקן פעמים כמה  המצוה קיום מבוייתים, חצר המשתמרת, בית כנסת, נברשת גבוהה,

, הקן שילוח על ברכהה, לאכיל כשרים שאינם בעופות , בדם מרוקמתה ביצהם, בהאפרוחי או הביצים

 בקיום מעשית דרכה, הבשבת הקן לוחשיה, הראשונ בפעם המצוה בקיום שהחיינו ברכת, הברכה נוסח

מנחת אשר,    מאור השבת, תשע"ד   עולמות, רע)שלח תשלח את האם( ]כב, ז[ [ ההמצו טעמיה, מצוה

 תשע"ז

 [מצוה גוררת מצוה, הטעם לריבוי המצוות] הקשר בין מצוות שילוח הקן לעבודת הימים הנוראים

  נר יששכר, תשע"ד)שלח תשלח את האם( ]כב, ז[ 

עיון י[ -)לא תזרע כרמך כלאים... לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו( ]כב, טכולל בעת חרישה בכלאים איסור 

 כו תירוצים הפרשה, תשע"ז )עמ' קלו(

עומקא )גדילים תעשה לך( ]כב, יב[  [תיקון פסול בציצית, בסוכה, ובמצוות אחרות,]תעשה ולא מן העשוי 

  דפרשה, תשע"ה
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)גדילים  [בית הכסאניגוב וניקוי בטלית או בחוטים, כניסה עם טלית ל] כבוד הציצית ושאר חפצי מצוה

  הלכה יומית, תשע"התעשה לך( ]כב, יב[ 

   אשכול יוסף, תשע"ו)לא יבוא ממזר בקהל ה'( ]כג, ג[  מדוע אין בברכות השחר 'שלא עשני ממזר'? 

 פרי ביכורים, תשע"ו)ויתד תהיה לך על אזנך( ]כג, יד[  [ביזוי מצוה] כיסוי צואה ברגל

, נכנס לבית הכסא ולא עשה במקלחות וחדרי אמבטיה בזמנינו] נטילת ידיים בבית הכיסא ובמקלחת

עיון הפרשה, תש"ע )עמ' )והיה מחנך קדוש( ]כג, טו[  [צרכיו, הכניס ידיו לבית הכיסא, שיעור הנטילה, מכלי

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' נח(    נב(

על איזו מצווה עוזב ה' חלילה את עם ישראל ]מדוע יולדת לא מביאה קורבן תודה )לחמי תודה(? 

להצילך ולתת אויביך ) ['להצילך ולתת אויביך לפניך'? -ם אותה? מה רמוז בר"ת של אלולכשאינם משמרי

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע [כג, טולפניך( ]

נדר שכ ',בלי נדר'אם אמר , האם הבטחה מחייבת, לצדקה םהבטחות ונדרי] חובת קיום הבטחות

      עולמות, א    עולמות, יד)מוצא שפתיך תשמור( ]כג, כד[  [ במחשבה ולא בדיבור

ישראל שנאנס לבעול נוכרית, ישראלית הנבעלת לנוכרי באונס, דחיית איסורים ] 'אונס' רחמנא פטריה

    הגר"א עוזר, תשע"ה)ולנערה לא תעשה דבר( ]כג, כו[  [במקום פיקוח נפש

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כד, ה[ )אשה חדשה לא יצא בצבא(מלקות ליוצא בצבא בשנה ראשונה 

משעת כניסה לחופה נחשבת האישה לנשואה ובעלה מפר נדריה נטמא לה ויורש אותה, דעות ] חופה

הפוסקים בזיהוי החופה ומהותה, הכנסה לביתו, עדים לייחוד, עדים לחופה עדים להינומה, מנהג "חדר 

יום  יחוד", נעילתו, אכילה בו, חדר יחוד עם שני פתחים, יחוד אלמנה ובעולה, בנישואין בערב שבת וערב

  עולמות, שסב  )כי יקח איש אשה חדשה( ]כד, ה[ טוב[ 

]הגיע לחתונה ואכל האם חייב להמתין לצאת החתן ולשמחו, אכל בקבלת הערות לגבי שמחת חתן 

)כי יקח איש אשה חדשה(  המשמח וטעמו[הפנים, האם יש מצוה לשמח גם את הכלה, כיצד משמחים, שכר 

 תשע"ו   מעדני אשר תשע"ד]כד, ה[ 

)כי יקח יכול לשמש "פנים חדשות" בשבע ברכות   גר שהיה בחתונת חבירו ונתגייר אחריה, האם

 וישמע משה, תשע"דאיש אשה חדשה( ]כד, ה[ 

לא יחבול ) ב, הליכי גביה מותרים, חפצים הניתנים לעיקול[]עידוד הלווה לשלם את החו גביית חובות

 תורה והוראה, תשע"ז רחיים ורכב( ]כד, ו[

 זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים( ]כד, ט[) ליום הדיןכנה כה –שמירת הלשון ושמחה עם הזולת 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז

כא   עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא()ולך תהיה צדקה( ]כד, יג[  ]ריבית דברים[איסור ריבית במשכון 

 תירוצים

במשנת )לא תעולל אחריך( ]כד, כא[  [נתינת אשכול קטן בדווקא] הידור מצוה, ומצוות 'עוללות הכרם'

   שה, תשע"ההפר

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו]כה, ה[  )יבמה יבוא עליה ויבמה(עדי קיום ביבום 
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אורות )לא תהיה אשת המת חוצה( ]כה, ה[  [האם האשה לוקה] איסור יבמה לשוק לחתן או לאשה

    הגבעה, תשע"ה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז )וירקה בפניו( ]כה, ט[ , רוב ומיעוט[]רוק מעורב בדםיבמה שירקה דם 

)לא  , מתי אין איסור[ים, או אפילו החזקתםזבאיסור שימוש במשקולות כו]לות חובת הדיוק במשק

 עומקא דפרשה, תשע"ב   תורה והוראה, תשע"דטו[  -יהיה לך בביתך איפה ואיפה( ]כה, יג

מדוע הדגישה התורה שהמלחמה הייתה 'בדרך'? מדוע נבחר ]חשב לאויב הגדול ביותר? מדוע עמלק נ

)זכור את אשר עשה לך  [לות?לחם בעמלק? מהו הקשר שבין פרשת עמלק לפרשת משקייהושע דווקא לה

 הרב רוזנבלום, תשע"ה שיעורי [יז כה,] עמלק(

 

 חודש אלול :מענייני דיומא

 לדוד ה'

 יסודות החינוך, תשע"ג   תשע"ו ,פרי ביכורים  בחודש אלול "לדוד ה' אורי וישעי"אמירת 

 

 סליחות

 שמעתתא עמיקתא, תשע"והאומר סליחות ביחידות האם יאמר את הקטעים הכתובים בארמית?  

דברי שי"ח,     דברי שי"ח, תשע"ג    ע"הדברי הלכה, תש    תורה והוראה, תשע"ה  מנהגי אמירת סליחות 

 תשע"ה

 שיחת הגר"א דסלר, תשע"והסליחות והוידוי לעורר אותנו לפשפוש המעשים  

 פניני דעת, תשע"ו  ]הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל[", ומיד אני מוחל להם כסדר הזה"יעשו לפני 

עיון הפרשה,  באשמורת הבוקר, מחצות הלילה, קודם חצות, ביום קודם מנחה[] זמן אמירת סליחות

  תש"ע )עמ' מד(

עיון ]תפילת ערבית רשות, לא איברא לילה אלא לגירסא[  מדוע נקבע זמן אמירת הסליחות בלילה

 ח' תירוצים  הפרשה, תשס"ו )עמ' פב(

 

 תשובה

]סגולת ימי הסליחות והרחמים, הצדקה כחלק מן התשובה, יסוד התשובה, תמצית עיקרי עניני תשובה 

  נתיבות חכמה, תשע"ז אלול ומנהגיו, מצוות התשובה במאמרי חז"ל[ התשובה לרבינו יונה, הלכות חודש

 עמ'( 24)

 נר יששכר, תשע"ג  ]הגר"י מאיר זצ"ל[שורש קנין התורה ויסוד לדרכי התשובה  -' לה "בנים"

 נר יששכר, תשע"ב ]הגר"י מאיר זצ"ל[את ה' האמרת "היום" סגולתו של "יום אחד"   
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 שפתיים, תשע"ז דובבהעבודה לקראת יום הדין  

 נר יששכר, תשע"א  ר"י מאיר זצ"ל[]הגתשובה פנימית ע"י עמל וקבלת עול מלכות שמים במידת הדין 

 נר יששכר, תשע"א  ]הגר"י מאיר זצ"ל[היפך מידת הדין למידת הרחמים בכוח התשובה 

 דרכי החיזוק, תשע"ה אלול, ע"י ביקורת עצמית לימוד המוסר וחיזוק האמונה[לא רק ב]התעלות תמידית 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דהרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות  

 נר יששכר, תשע"ה   ]הגר"י מאיר זצ"ל[  בשערי התשובה יםראשית הדרך לבא ,היראה הטבעית

 במשנת הפרשה, תשע"דחסידות  עניני תשובה לחודש אלול במשנת ה

 קולמוס יוסף, תשע"ז  ]ט' תירוצים[מדוע אין מברכים על מצוות תשובה? 

 רץ כצבי, תשע"זודש אלול  צדקה ותשובה בח

 

 זמן "אלול"

 כאיל תערוג, תשע"ז מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א -פתיחה לזמן אלול 

 נשיח בחוקיך, תשע"ומהגר"נ קרליץ שליט"א   -הדרכות לקראת פתיחת 'זמן' לעליה בתורה 

 דרכי החיזוק, תשע"זמדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א   -החיזוק בימי אלול 

 החיזוק, תשע"זדרכי  –ימי רצון וחרדת הדין 

 

 בין אדם לחבירו

ביקש מחילה וחברו חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם  לועל א] בקשת מחילה בין אדם לחבירו

? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרט את מחל, האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

 תורה והוראה, תשע"והנפגע[  ת להשיג אכשאי אפשר החטא? מה הדין 

לום ]מחילה בפה ולא בלב, מהו הזמן לפייס את חבירו, גנב המבקש מחילה בעימחילה בין אדם לחבירו 

 תשע"ו    דברי הלכה, תשע"ה   שמו, אופנים שונים בבקשת המחילה[

 דרכי החיזוק, תשע"ורי"ג אדלשטיין שליט"א   מדברי הג -לא על חשבון אחרים  -אימת הדין 

 

 שופר באלול

]המתפלל ביחידות, חזקת תקיעה בציבור, חובת הציבור או חובת היחיד  -תקיעת שופר בחודש אלול 

 פרי ביכורים, תשע"ז   רץ כצבי, תשע"זברכת שהחיינו על תקיעת אלול[ 

מה ניתן ללמוד מהנמלה כהכנה לימים נוראים? כיצד הגיעו מנשה ] מדוע תוקעים בשופר מר"ח אלול?

 ס"חתש ,שיעורי הרב רוזנבלום [וירבעם לרשעותם?

 יסודות החינוך, תשע"ג   ]מקורו, טעמו, ממתי ועד מתי[מנהג תקיעת השופר בחודש אלול 
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 מנהגי אלול

 שפת אמת, תרל"אמהותו של חודש אלול, ועת הרצון בסעודה שלישית בשבת  

 תשע"ו ,פניני דעתעבודת ימי חודש אלול מדבריו של הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל  

 כאיל תערוג, תשע"ומנהג אמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א  

 שיחת הרב דסלר, תשע"ו  בגודל יקרת הימים העומדים לפנינו

 הרב זילברברג, תשע"ו   דיני ומנהגי חודש אלול

 פרי ביכורים, תשע"זכתיבת מכתבי ברכה בחודש אלול 

מדוע אנו , שנפרעים בשמיים מדעתו של אדםמה הפירוש , דוע נקרא הקב"ה בשם דוד]מ אני לדודי

כתב בספר זכויות יהאם שייך לה 'סתום פיות משטיננו..' הלא כבר ביקשנו 'כלה כל צר ומשטין.-מתפללים

  תש"ע ,שיעורי הרב רוזנבלום [בלא שיש הצדקה לכך

שיעורי   ]ר"ת של חודש אלול, חלוקו של הקב"ה, כיצד נתמודד עם יצר הרע[ת תפילין בחודש אלול בדיק

 הרב רוזנבלום, תשע"ד

 תשע"ז"ימים נוראים"  

 מהדורת תשע"ועבודת הימים הנוראים, במשנת המשגיח הגר"ד יפה שליט"א   

 ממשנתה של תורה, תשע"דמדוע גונזים את ה'קינות' ואת ה'סליחות' שומרים לשנה הבאה?  

 כאיל תערוג, תשע"ו  מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א -חומר החטא 

 שבילי פנחס, תשע"ז]אי הפסקה בין תפילין של יד לשל ראש[ ופטים הקשר בין חודש אלול לפרשת ש

וכיצד  -במה נחלקו התנאים בנוגע לזמן בריאת העולם  [?מה המשמעות של 'עולם במידת הרחמים'

  תשע"ה ,שיעורי הרב רוזנבלום   [רחמים? -דין ויום כיפור יש ליישב מחלוקתם? מה המשמעות שראש השנה

 רוממות, תשע"ו שמירת שתי שבתות אחרונות של השנה כראוי ודרכי התשובה

 

 שיעורים( 300-)למעלה מבינינו באתר  "אלול וימים נוראים"נושא על לצפיה בשיעורים 

 

 ]לעידוד לימוד סדר טהרות אליבא דהלכתא[תורת הטהרה  : חדש

 

 האם צריך לשומרה שלט תיטמא בהיסט טמאים אחר ההפרשה? המפריש תרומה מקמח בביתו
 שאל נא, תורת הטהרה, סיון תמוז תשע"ז

אדים שהצטברו על בקבוק מים קרים, אם מכשירין לקבל טומאה, מי מזגן  -עיונים בהלכה 

 שאל נא, תורת הטהרה, סיון תמוז תשע"ז ושנפלו למקווה לנטילת ידים,
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תצא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

או  ניתן להעביר

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

מיחם מים חמים, זב לבש כפפה מניילון ומזג לעצמו כוס מים, מה דין המיחם  -עיונים בהלכה 

 שאל נא, תורת הטהרה, אייר תשע"זוהמים? 

עצה למנוע התפשטות טומאת מת, יציאת כהן מא"י לחו"ל, כניסה לבית  –עיונים בהלכה 

המקדש עם טומאה בלועה, אישה שמת ולדה או כהן שבלע טבעת טמאה, הריגת עכו"ם בהר 

האם רשאי להסירו, פדיון מעשר שני בירושלים   הבית, מי שיש לו כתם לבן בעור בשרו,

  שאל נא, תורת הטהרה, אב אלול תשע"זהעתיקה 

הערות: קבלת טומאה בספינה בכלי הים ובבגד ים, נאמנות עד אחד בספק טומאה ברשות 

כל שלא הוכשר, איסור פדיון מעשר שני טהור בירושלים העתיקה כיום, היחיד, כתם על או

מדוע אין צורך  כניסה עם טומאה בלועה ]קוצב לב או ברגים ממתכת שנטמאו[ לבית המקדש, 

בטבילת ידים לקודש קודם אכילת הפסח, טומאת כפפות חד פעמיות, איסור קציצת בהרת כיום  

 שאל נא, תורת הטהרה, סיון תמוז תשע"ז

מפת "תל השומר" עם סימון לכוהנים, ותיאור המצב שם כיום, העברת  -טומאת כוהנים 

 שאל נא, תורת הטהרה, סיון תמוז תשע"זנפטרים במנהרות הכבישים 

דיני טומאת כוהנים ללוים וישראלים, בנין שיש בו נפלים, בנין שיש  -בירורים בהלכות כוהנים 

מקורות הטומאה בבתי חולים, בו מת , קברי צדיקים, העברת נפטרים במנהרות הכבישים, 

ר טבריה וחיפה עם סימון רשימת בתי החולים בגוש דן בציון חששות טומאת מת, מפת העי

, בגולן, בדרום טומאת ארץ העמים בתחומי הארץכהן בטומאת ארץ העמים, הדרכה לכוהנים, 

בצירוף מפות, הריגת עכו"ם בהר הבית, הובלת נפטרים במטוסים טומאת המטוס ושדה 

 אמור ואמרת, תשע"זהתעופה, הנחת עירוב חצרות בבית שכהן לא יכול להיכנס אליו 

 

 

 

 

 לעילוי נשמת הרב אברהם מאיר הכהן גלאנצר ז"ל

 עמ'( 157)  רש"י והראשונים "נתיבות אגם" מאמרים וחידו"ת בדקדוק המקרא לשונות

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ע אחרותליונות מראי מקומות לפרשות שבוילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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