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 (חינם )קישורים להורדה     כי תבואפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

  תשע"ג -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ז -מדשן ביתך 

 תשע"ז -וכל מאמינים 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ו   תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

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

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

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

 תשע"ב   תשע"ג   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' 
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 ם(עלוני 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

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

 תשס"ט   תש"ע   תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

   עמ'( 86)  תבואכי  לפרשת "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 הבאת ביכורים נושא בפרשה:

 

 ]חיוב ביכורים רק לאחר כיבוש הארץ, ובשכרה נכנסו לארץ[מצוה עתידית ששכרה חל למפרע 

 תשע"דהגר"א גניחובסקי,    )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[

    )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[  המלכת הקב"ה עלינו -תכלית מצות הבאת ביכורים 

 דובב שפתיים, תשע"א

 שפת אמת, תרל"א )מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ א גילוי ההתחדשות התמידיתייכורים המצות ב

]באיזו זכות יכול המביא ביכורים לדרוש מה' מדוע תיקן משה ג' תפילות כנגד הבאת הביכורים? 
נה שימלא בקשתו? מדוע דווקא במצוות הביכורים מתווספת גם אמירה? מדוע הזכירה המשנה רק תא

תקיעת השופר מתקנת  כיצדגפן ורימון? כיצד יש בביכורים כדי לתקן את חטא אדם הראשון והמרגלים? 
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב)ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ חטאו של אדה"ר?[ 

]מדוע יש עניין להתפלל בכריעה בראש השנה? משה ג' תפילות כנגד הבאת הביכורים?  מדוע תיקן
מדוע הצמיד ה' לקין כלב )לדעה אחת במדרש( לאחר שהרג את הבל? מדוע הכלבים אומרים כל יום 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע)והשתחוית לפני ה'( ]כו, י[  'בואו נשתחוה ונכרעה לפני ה'?[

]מדוע משה חרד דווקא על מצווה זו שלא מהיכן נובעת סגולתה הגדולה של מצוות הביכורים? 
תהיה כשייחרב ביהמ"ק? לשם מה כל התהליך שקשור בביכורים החל מקשירתו בגמי ועד להעלתו 

)ולקחת  מירת הנוסח? מדוע נסמכה פרשה זו למחיית עמלק?[בראש שיירה מפוארת לירושלים וא

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג [כו, ב]מראשית כל פרי האדמה( 

יאין ביכורים ]הרי צריך בעלות על הקרקע, וכן אין מב הבאת ביכורים קודם כיבוש וחלוקת הארץ

עיון הפרשה, )והיה כי תבואו אל הארץ... וירשתה וישבתה בה, ברש"י( ]כו, א[  בזמן שאין מזבח על תילו[ 

 כו תירוצים תשע"ז )עמ' מה(

 שפת אמת, תרל"ב )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[שחרית מצוות הביכורים ותפילת 

  )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ היבול מופקר ואינו בבעלותו[ ]ביכורים בשנת השמיטה 

 מעדני אשר, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

מעדני   )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[חביבה מצוה בשעתה[ ]העמידה בפני מביאי ביכורים 

 אשר, תשע"ה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ כוריםקנין דרבנן לענין בי

 אורות הגבעה, תשע"ג )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ הבאת ביכורים מעבר הירדן

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_69_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_69_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_69_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_69_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_74.pdf
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שיעורי    אשכול יוסף, תשע"ד )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ יןהבאת ביכורים מגפן או גם מי

 הגר"נ שיינין, תשע"ב

קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים ] הבאת ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה 

 )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ [ ות בלי מעשה מכירהשירשו כלקוחות או כיורשים, לקוח

 הגר"א עוזר, תשע"ד

 בארה של תורה, תשע"ז )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[מצוות ביכורים וראש השנה 

)ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, שירה בלילה, ביכורים מיין[ ] שירת הלויים בהבאת הביכורים

 אשר ליהודה, תשע"דב[ 

מלאכת     זרע שמשון, תשע"הל הכהן אשר יהיה בימים ההם, וברש"י( ]כו, ג[ )ובאת א חשיבות כהן בדורו

 מחשבת, תשע"ז

)ובאת אל הכהן אשר יהיה  ]האם עבודתו כשרה, והאם חילל שבת[ חלל שלא נודע שעבד עבודה בשבת

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   הגר"א גניחובסקי, תשע"דבימים ההם, וברש"י( ]כו, ג[ 

)ואמרת  'טובה לה ותפיכ -תיקון לחטא עץ הדעת ששורשו  ה',הכרת טובה ל -הבאת ביכורים 

  שבילי פנחס, תשע"ד אליו, ברש"י( ]כו, ג[

ה' גם על ההסתר פנים ]והקשיים[ ועל הטוב הנסתר והגנוז הכרת טובה ל -הבאת ביכורים 

  זשבילי פנחס, תשע" )ואמרת אליו, ברש"י( ]כו, ג[באות ט' 

הגר"א  )ובאת אל הכהן( ]כו, ג[איסור כניסה לעבר המזבח[ ] או כהן בעל מום זרהבאת ביכורים ע"י 

 גניחובסקי, תשע"ה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה )אשר נשבע ה' לאבותינו( ]כו, ג[ הבאת ביכורים ע"י גר

)ולקח הכהן  ידיו בלתי לה' לבדו הכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף ללמדו לייחס כל מעשי

 שע"השבילי פנחס, תהטנא מידך, ברש"י( ]כו, ד[ 

 שבילי פנחס, תשע"ו )וענית ואמרת,  ברש"י( ]כו, ה[לרומם את הצומח  -מקרא ביכורים בקול רם 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז )וענית ואמרת,  ברש"י( ]כו, ה[הכרת הטוב במקרא ביכורים 

     הגר"א עוזר, תשס"ט )וענית ואמרת( ]כו, ה[ ]שירה על היין, ביכורים כקרבן[שירה וקריאה בביכורים  

 זרע ברך, תשע"ה

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז   האיחוד בחידוד, תשע"ג )וענית ואמרת( ]כו, ה[בביכורים  שומע כעונה

ה יהשתחו ,ת זריהשתחו ,מהות ההשתחויה במקדש]דיני ההשתחויה במקדש הנלמדים מביכורים 

 עומקא דפרשה, תשע"גאלוקיך( ]כו, י[ )והשתחוית לפני ה'  [הכריעות בתפילה כבמקדש ,ביציאה

]מקרא ביכורים רק למי שהוא בעלים על הקרקע מקרא ביכורים במוכר שדהו בשנות היובל 

  שלמים מציון, תשע"ז)ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'( ]כו, י[  והפירות, קנין פירות, ברירה[

 שע"אשיעורי הגר"נ שיינין, ת )ושמחת בכל הטוב( ]כו, יא[ לפני מביאי הביכורים מהלך שורהיה  דועמ
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 השמחה בקיום המצוותנושא בפרשה: 

 

)בשמחה ובטוב חסד עם כל לב, ברכה בנדיבות הלב, להרנין לב התלמיד בשירה[ ]שמחת הלב במצוות 

 נשיח בחוקיך, תשע"ולבב( ]כח, מז[ 

פניני  )בשמחה ובטוב לבב( ]כח, מז[ינה מודד לקבלת עול מלכות שמים השמחה בקיום המצוות ה

 דעת, תשע"ד

ושמחת  שמחה של מצוה ,שמחה בכל מצב ,וגילו ברעדה ,חיוב השמחה בעבודה] עבודת ה' בשמחה

 [התועלת בשמחת העבודה ,שמחה ואהבה ה', השמחה בעבודת  ,חהעיקר המצוות ת"ת בשמ הרשות,

 פניני אי"ש, תשע"ז  עומקא דפרשה, תשע"ב )בשמחה ובטוב לבב( ]כח, מז[

ישיבת    אשכול יוסף, תשע"ה  )בשמחה ובטוב לבב( ]כח, מז[ חטאו של מי שלא עובד את ה' בשמחה

 מיר, תשע"ו

]שמחה בלב או באכילה, ברכה על מצוות השמחה, זמן קיום המצווה, חציו  מצוות שמחה ביום טוב

עיון )תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל( ]כח, מז[ ם, שמחת התורה[ לכ

 הפרשה, תשע"ד )עמ' לא(

ינו לקיים המצוות בשמחה? ]היכן נצטוות הקללות שבפרשה? מדוע עזרא הסופר קרא ברוב עם א
בשמחה(  )תחת אשר לא עבדת.. עד היכן מגעת מעלתה של השמחה? כיצד ניתן לקיים 'וגילו ברעדה'?[

  שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט]כח, מז[ 

]מדוע נחשב הם הסיבה לותבוא לאלו שבפרשת בחוקותי ההבדלים שבין הקללות בפרשת כי 

יצחק למגן הגדול של עם ישראל וכיצד זה קשור למספר הפעמים שהוזכר בתורה? כיצד הקורבנות שבחג 

הסוכות מכפרים על הקללות? מה ניתן לתקן בסעודות השבע ברכות? מדוע מוביל שור את תהלוכת 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"דה( ]כח, מז[  )תחת אשר לא עבדת את ה' בשמח הביכורים?[

)תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה ובטוב לבב מדוע עובד ה' שלא בשמחה נענש בכל הקללות? 

 ג' תירוצים  אשכול יוסף, תשע"ה מרוב כל( ]כח, מז[

)תחת  [, תיקון לבכיה של חינם בחטא המרגליםגודל השמחה במצוה מהמצוה עצמה]שמחה של חינם 

 בארה של תורה, תשע"ז  אשר לא עבדת את ה' בשמחה ובטוב לבב מרוב כל( ]כח, מז[

)ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך( ]כו,  ]ולא בעושר השמור לאדם לרעתו[השמחה בשפע שנתן הקב"ה 

  מדי שבת בשבתו, תשע"ז יא[

 

 יתהסגת גבול ותחרות עסקנושא בפרשה: 

 

מהוראותיו של הגר"נ קרליץ שליט"א[ ] הערות בענין הסגת גבול מסחרית והפרת זכויות יוצרים

  נשיח בחוקיך, תשע"ה  )ארור מסיג גבול רעהו( ]כז, יז[
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הזזת אבן הגבול, בסתר או בגלוי, יורד לאומנות חברו,  ]גונב קרקע בארץ ישראל ע"יהסגת גבול איסור 

מקורות נוספים לאיסור יורד לאומנות חברו, אסור מדינא או ממידת חסידות, עני המהפך בחררה, 

)ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם  מציאה או פרנסה, פתיחת חנות, זכויות בן המקום, הוזלת מחירים[

  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קנו(אמן( ]כז, יז[ 

איסור גזל, זכויות בן המבוי, טענת 'פסקת  חסידות, מידתאו  ור, איסחברו רד לאומנותוי]הסגת גבול 

פתיחת חנות, ואם העובדים תושבי פתיחת חנות מתחרה, זכויות בני העיר מול בן עיר אחרת ב לחיותי',

בית  קהילה, בפתיחת גבול הסגתהעיר, כשהמוצר מעיר אחרת באיכות גבוהה יותר או במחיר מוזל, 

 האוסף מונית הגם, פתיחת גן ילדים או מלון נוסף, נספרי הדפסתנוספת, ב כשרות מערכת כנסת או

מסוים, קידום מכירות ע"י  לחוג חנות, חנויות הנמצאות באזורים שונים בעיר אוטובוס, מתחנת נוסעים

 פי על שאסור באופן חנות ופתח עברמבצעים והטבות, הוזלות, מבצעים חד פעמיים, מכירה חד פעמית, 

 , קעעולמות )ארור מסיג גבול רעהו( ]כז, יז[[ לעשות עליו מה הדין,

]עני המהפך בחררה, נקרא רשע, ומשמעותו, האם נאמר גם המבקש לקנות חפץ וקדם אחר וקנאו 

ק, שומחיר המ זול במחיר למכירה המוצעץ, חפץ החפ בהשגת טרח, כשהראשון ומתנה מציאה בהפקר

 ראשון עשיר, אםה כאשרזה שלב במו"מ של הראשון חל הדין, מאיאודות הראשון,  ידע לא השני כאשר

, מצוה בדברגם המוכר חלק מהאיסור, אדם שלישי,  האםח, המק מביטול כתוצאה הפסד נילש נגרם

 עולמות, קיט  )ארור מסיג גבול רעהו( ]כז, יז[ כשהקנין ע"י שליח, פועל המועסק אצל חבירו, בשידוכין[

]תחרות עסקית בין חנויות, מבצעים והוזלות, שכנוע תורם שיתמוך במוסד אחר,  רד לאומנות חברויו

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נ(  מזונותיו של אדם קצובים[

 

 נושא בפרשה: וידוי וביעור מעשרות

 

חטא העגל, עיכוב ההפרשות בידו, הודאה על הגשת תצהיר, ]ידוי מעשרות, על מה מתוודים? ו

 האיחוד בחידוד, תשע"ב )ואמרת לפני ה' אלוקיך... ברש"י( ]כו, יג[ הטובה, ומלאכים יחפזון[

 זרע ברך, תשע"ה)ואמרת לפני ה' אלוקיך... ברש"י( ]כו, יג[  שכחה ופאהוידוי מעשר בלקט 

)ואמרת לפני  []מצווה אחת או שתיים, מחלוקת המנח"ח והחזו"אמצוות ביעור מעשרות ומצוות וידוי 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו[ ה' אלוקיך... ברש"י( ]כו, יג

 ע"ומלאכת מחשבת, תש)לא נתתי ממנו למת( ]כו, יד[ מה מונח באיסור "לא נתתי ממנו למת" 

 

 ברכת המצוות :נושא בפרשה

 

ה, ר תורכיבוד אב ואם, מתן צדקה, כתיבת ספ]מדוע יש מצוות שאין ברכה לפניהן  -ברכת המצוות 

 תורה והוראה, תשע"ב   )ולא שכחתי, ברש"י( ]כו, יג[[ ועוד, מה הכלליםישוב ארץ ישראל, י

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170__ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119__okk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119__okk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119__okk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_50_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_72.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבוא 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

 

 

וה, האם היא והאם הברכה היא חלק מהמצ] תיקונו של המפריש בלא ברכה ומה -ברכת המצוות 

שלמים מציון,  )ולא שכחתי, ברש"י( ]כו, יג[מעכבת, שחט בלא ברכה, להישאל על ההפרשה ולהפריש שוב[ 

 תשע"ה

רך על קיום מצוה, ולאחר מכן התברר כי בשעת הברכה לא יכל לקיימה בחפץ שחשב ב] ברכת המצוות

בירך על הטלית ונפל  ,מים סוכ היהש ררבתה וא ,ךפשנו ןיי לע שדיק חייב לברך בשנית, האם לקיימה, 

 , בירך על תפילין ונפסק הקשר והוצרך לקחת תפילין אחריםוהגביהו ולבשו,  בו מידו קודם שנתעטף

בירך על השופר ונטלוהו , עלה לתורה ובירך ונמצאה טעות בספר תורה או במקום הנכון של הקריאה

בירך על , בירך לישב בסוכה ובאמצע הסעודה נמלך לצאת לסוכה אחרת, עממנו קודם שהתחיל לתקו

בדק מזוזה והחזירה למקומה או שקבע , לולב ונתברר שלא היו עמו הדסים וערבות או שמצאם פסולים

ם מסויוה, או ברכה על החפץ הוהאם זו ברכה כללית על המצ -גדר ברכה על קיום מצוה , מזוזה אחרת

ה שמן בשעת הברכה יבירך על הדלקת נר חנוכה, ונמצא שלא היה בחנוכה, ושמקיים בו את המצו

חידושו של , האם צריך לחזור ולברך -]מחמת שכחה, או שהיה ונשפך לאחר שבירך קודם שהדליק[ 

וה, אלא היא חלק וחנוכה שונה מכל ברכת המצוות שאינה רק ברכה על המצהיעב"ץ שברכת להדליק נר 

 עולמות, קלא ה ]משום שעיקרה לפרסומי ניסא[, ומגוף המצו

 מעדני אשר, תשע"ג  מצה[ ]מדוע יושבים בברכת אכילתברכת המצוות בעמידה 

 מעדני אשר, תשע"דמדוע אין ברכת המצוות על מצוות קריאת שמע 

]אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו לאכול בנוסף ברכת המצוות כהן האוכל תרומה האם מברך 

 מעדני אשר, תשע"ד תרומה[ 

 מלאכת מחשבת, תשע"זוידוי מעשרות וב "ברכת המצוות"מדוע מוזכר 

 עומקא דפרשה, תשע"ד[  ]ראשית דגן וראשית הגזברכת המצוות וברכת שהחיינו 

 רוממות, תשע"וברכת המזון, ברכת הנהנין או ברכת המצוות 

  אורות הגבעה, תשע"ה ]למנהגנו, ולמנהג הקדום[ברכת המצוות על תקיעת שופר 

]קבע מזוזה ונזכר שלא ברך, קבע מזוזה במקום החייב מספק  ברכת המצוות לאחר קיום המצווה

עיון הפרשה,  ואחר כך התחייב בוודאי, הדליקה נרות שבת ושכח לברך, הדליק נר חנוכה ושכח לברך[

 תש"ע )עמ' מד(

]שהכול נהיה בדברו, וברכת המצוות, תדיר קודם, שינוי מקום ברכת המצוות על אכילת קודשים 

רן באכילה חוזר ומברך ברכת הנהנין אך לא ברכת המצוות, ברכת המצוות אשר קדשנו בקדושתו של אה

הגר"א  [ח, אם טעה וחזר וברך גם ברכת המצוות, האם הוי הפסק לאכילהוציונו לאכול את הזב

 גניחובסקי, תשע"ו

  )ולא שכחתי, ברש"י( ]כו, יג[  ]עובר לעשייתן[מדוע מברכים קודם עשיית המצוה  -ברכת המצוות 

 שפת אמת, תרל"א

 עולמות, שפז  ברכת "על מקרא מגילה" ברכת המצוות או ברכה על המגילה
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 שאר עניני הפרשה:

 

יצוא פירות הארץ לחו"ל, אליעזר עבד אברהם, המתפרנס מחו"ל ] ארץ ישראלהערות במצוות ישוב 

  מעדני אשר, תשע"ה  )וירשתה וישבת בה( ]כו, א[האם אינו מיישב את הארץ[ 

)והיה כי תבוא אל הארץ( ]כו, מול הירושלמי[ ולמרות זאת הלכה כבבלי ] אוירא דארץ ישראל מחכים

  מעדני אשר, תשע"הא[   

כיסוי שעוה בשבת, גירוד השעוה בשבת, קריאת החסר ] קריאת בספר תורה שאותיותיו כוסו בשעוה

 פניני אי"ש, תשע"ז  נוה ההיכל, תשע"ד ורה הזאת( ]כו, ג[  )וכתבת עליהן את כל דברי התבע"פ[ 

הדונג ]השעוה[ מופרש מגוף הדבורים, שלא כדבש שהוא צוף הפרחים ] והשעוההיתר אכילת הדבש 

)ארץ [ הסבר להיתר אכילת הדונגה, שנאסף על ידי הדבורים. והיו שהורו מטעם זה לאסור אכילת הדונג

  נוה ההיכל, תשע"ג זבת חלב ודבש( ]כו, ט[ 

ארץ "טוב", דרך טרקסמון, דורות הראשונים, ] פטור ממעשרות של "סוסיתא" מעלה או חיסרון

 משנת הפרשה, תשע"ו  )כי תכלה לעשר( ]כו, יא[לזכות את ישראל[ חיפוש פטור או חיוב, רצה הקב"ה 

דרך  ]עונת המעשרות, גמר מלאכה, מירוח, ראיית פני הבית, ומעשרותראיית פני הבית בתרומות 

 תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   הגר"א עוזר, תש"ע  ו, יא[)כי תכלה לעשר( ]כ  פטור לקוח[ טרקסמון,

האם יכול להישאל, שיעור ההפרשה בחיטה א' או לפי ישראל, ירש תרומה מסבו ]מפריש לעצמו הכהן 

 א גניחובסקי, תשע"ז"הגר  ו, יא[)כי תכלה לעשר( ]כ עין יפה[

, , או שינה מהוראות המשלח, וכן בשליח לקידושין]ותרם מן הרע על היפהע"י שליח  הפריש תרומה

 א גניחובסקי, תשע"ז"הגר  ו, יא[)כי תכלה לעשר( ]כ [קידש גרושה לכהן

כשלא ביטל המשלח את השליחות, כוח השליח כשנשתטה המשלח, ] שליח הפועל נגד רצון משלחו

קדשים,  רושין מול שליחות לשחיטתידושין וגישליחות ק ,וחח משלוח עצמי או פועל מכוהאם לשליח כ

, ביטול שליחות בגט י דעת מאוחר על הסכמה למינוי שליחותלושליחות של מינוי אינה צריכה ציווי, גי

 הגר"א עוזר, תשע"ז  ו, יא[)כי תכלה לעשר( ]כ  ובתרומה שלא בפני השליח[

ן, התחשבות בתשלומי מיסים, נתינת ]עוסק במצוה פטור, האם גם בעוסק במצוה דרבנמהלכות צדקה 

 מאור השבת, תשע"ג )עשית ככל אשר ציויתני, ברש"י( ]כו, יד[ [אוכל לעני שלא יברך, לנסות את ה' בצדקה

המצוות, ביחיד או בפרהסיא, בשעת ]מסירות נפש לג' חמורות או לכל  'בכל נפשך' בשאר המצוות

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' מא()ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך( ]כו, טז[  שמד[

 מדי שבת, תשע"ו לך לאלוקים( ]כו, יז[)את ה' האמרת היום להיות  אין אומתנו אומה אלא בתורותיה

משנתה של  לך לאלוקים( ]כו, יז[)את ה' האמרת היום להיות  עם סגולההיותנו  –והשבות אל לבבך 

 תורה, תשע"ז

נר  לך לאלוקים( ]כו, יז[)את ה' האמרת היום להיות סגולת יום הדין יום קבלת עול מלכות שמים 

 יששכר, תשע"ז
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הטעמים, סכין מפלסטיק, בברכה מעין שלוש, ממתכת ]הסרת סכין מהשולחן בזמן ברכת המזון 

  מעדני אשר, תשע"ג  )לא תניף עליהם ברזל( ]כז, ה[שאינה ברזל[ 

   מלאכת מחשבת, תשע"ו )את כל דברי התורה הזאת באר היטב, ברש"י( ]כז, ח[לימוד תורה לגוי 

 עולמות, שדם

חרב אל הבדים, התורה נקנית בחבורה, יחיד ועוסק בדברי תורה שכינה ]לימוד תורה ביחידות איסור 

עמו, השמטת הפוסקים איסור לימוד יחידי, בזמן שיש ספרי קודש, בארץ ישראל מותר, בתורה שבכתב 

 מ' תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קסא( [ט, ז]כהסכת ושמע ישראל( ) [מותר

)אלה היחס בין השבטים והיחס בין הלויים[ ] החלוקה החשבונאית המדויקת של השבטים במעמד

 האיחוד בחידוד, תשע"ה יג[-עיבל( ]כז, יביעמדו לברך את העם על הר גריזים... על הר 

יג[ -)אלה יעמדו לברך... ואלה יעמדו על הקללה( ]כז, יב ]אין דרך בינים[ אורח חיים למעלה למשכיל

 מאור השבת, תשע"ג

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד )ארור האיש( ]כז, טו[  מיתה דינו של העובר על "ארור", והאם חייב

אשכול   [)ארור מקלה אביו ואמו( ]כז, טזורג[ חיוב כיבוד אב, המהר"ם מרוטנב] בן שהוא רבו של אביו

 יוסף, תשע"ו

)ארור מכה  שיון, למנוע נזק לרבים[י]במדינה דמוקרטית, הברחת מכס, נהיגה ללא רהלשנה על עבריין 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז רעהו בסתר( ]כז, כד[

)ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת(  ]הושטת אצבע או כריעה כנגד הכתב[ ת ספר תורההגבה

 פניני אי"ש, תשע"ז ]כז, כו[

פניני  )ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת( ]כז, כו[ ]ללא היתר בי"ד קבוע[ ותארכעפניה לאיסור 

 אי"ש, תשע"ז

)ברוך  ]שבעת המינים, ברכתם שווה, חביב, שלם[ תקנת חכמים בקדימת המעלות בברכת הפירות

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' מג(טנאך ומשארתך( ]כח, ה[ 

המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא, דאורייתא או דרבנן, האם ]ברכה לבטלה 

לה ברכה לבטמדאורייתא יש מטבע לברכות, ברכה לבטלה בלאו והוצאת שם שמים לבטלה בעשה, 

)ובאו עליך כל  ואזכרת שם שמים בלעז, קללה בשם או בכינוי, השומע הזכרת שם לבטלה מחברו[

 הגר"א עוזר, תשע"ה הברכות האלה והשיגוך( ]כח, ב[

 שלמים מציון, תשע"ז ה והשיגוך( ]כח, ב[)ובאו עליך כל הברכות האלדרגת הברכה של "והשיגוך" 

בתרומות ומעשרות, בדברים גשמיים ובדברים רוחניים, האם ] הברכה שרויה בדבר הסמוי מן העין

 במשנת הפרשה, תשע"ד  )יצו ה' אתך את הברכה באסמיך( ]כח, ח[לפרסם ניסי שמיטה[ 

)וראו כל עמי הארץ כי שם ה'  עצם הלוז לתחיית המתים מקבלת חיותה מקשר התפילין של ראש

 שבילי פנחס, תשע"ג  נקרא עליך ויראו ממך, בבעל הטורים( ]כח, י[

עיון הפרשה, )כי שם ה' נקרא עליך( ]כח, י[ האם יש מקום בראש להניח שני זוגות תפילין ברוחב 

 תשע"ג )עמ' ס(
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)והלוית גוים רבים ואתה לא  ]לנוכרי תשיך, כיצד אסרו חכמים להלוות לנוכרי[ י בריביתהלוואה לנוכר

 יב תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לד(תלוה( ]כח, יב[ 

 קול יעקב, תשע"ו   ראש ולא לזנב( ]כח, יג[)ל האם כל ראש ממילא אינו זנב?

]אשרי אדם מפחד תמיד, תכלית  ההבדל בלשון הקללות בפרשת בחוקותי לפרשת כי תבוא

  נר יששכר, תשע"ה  )והיה אם לא תשמע( ]כח, טו[ התוכחות והיסורים[

  אבי עזרי, תשע"ו  )והיה אם לא תשמע( ]כח, טו[ פרשת הקללות, הרעה באה מאליה, לעושי רע

דיברו על בעלי המחלוקת, כשאנוס  ,האזנות סתר בהלכה ,"ר בסתרלשה] חומרת לשון הרע בסתר

[ רמיזת לשה"ר, מכה רעהו בסתרלדבר האם ידבר בסתר או בגלוי, כתיבת לה"ר, לה"ר על הקב"ה, 

 קתא, תשע"ה שמעתתא עמי  )ארור מכה רעהו בסתר( ]כח, כד[

י נזיקין, חובות הפיצוי של החובל בחברו. האם רשאי הניזק לתפוס מתשלו] תשלומים בחובל בחברו

)ארור מכה רעהו [ האם מותר לו לפנות לערכאות כדי להשיג את דמי נזקו, את פיצויו מנכסי המזיק

 תורה והוראה, תשע"גבסתר( ]כח, כד[  

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נד(  ( ]כח, כז[בעפולים) בכל לשון היאך יכתבו "קרי וכתיב"תורה הנכתבת 

 , הכנסת לעיוור בביתעליה לתורה  ,יין בבית הדיןכדעיוור  עיוור במצוות?חיוב ] מעמד הסומא בהלכה

 תורה והוראה, תשע"ד    )והיית ממשש בצהרים( ]כח, כט["ץ[ הכנסת כלב נחיה לבית הכנסת, העיוור כש

תולעים המצויים בדגים ובבשר, אניסאקיס, ]  כילההתולעים והחרקים האסורים והמותרים בא

  נוה ההיכל, תשע"ה)כי תאכלנו התולעת( ]כח, לט[ מדע מול מסורת חז"ל[ 

וכלי מזון התגרים[ ]שתי קבוצות בבני ישראל, אוכלי המן ואהאם נעליהם גדלו עמם או הלכו יחפים 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד )ונעלך לא בלתה מעל רגלך( ]כט, ד[

 אשכול יוסף, תשע"ד  )והשיבך מצרים באניות( ]כט, סח[ ציינה התורה חזרה למצרים באניות? מדוע

הבחירה בחיים, אסונו של בן סורר ומורה, למענך אלוקים חיים[ ] םיזכרנו ל"חיים" החיים האמיתי

 מאור השבת, תשע"ה( ]ל, יט[  החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים)

הטרחה, מרחק ההליכה, ]מצוה לקיים מצוות קיומיות האם יש חיוב לאדם להכניס עצמו לחיוב 

  )א( , תשע"זנר יששכר    )ב( תשע"ז נר יששכר, ( ]ל, יט[ובחרת בחיים) הוצאות כספיות[

 

 חודש אלול :מענייני דיומא

 סליחות

 

עין  ]על חשבון אי לימוד תורה כראוי מחמת עייפות[אמירת סליחות בהשכמה לתלמידי חכמים 

   יצחק, תשע"ז

 עין יצחק, תשע"ז ]קטעים בארמית[ד אמירת סליחות ביחי
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 שמעתתא עמיקתא, תשע"והקטעים הכתובים בארמית?  האומר סליחות ביחידות האם יאמר את 

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

 , תשע"השי"ח

 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[  מן אמירת הסליחות בלילהמדוע נקבע ז

 ח' תירוצים  הפרשה, תשס"ו )עמ' פב(

 

 תשובה

 

שובה, יסוד התשובה, תמצית עיקרי התשובה ]סגולת ימי הסליחות, הצדקה כחלק מן התעניני תשובה 

 עמ'( 24)  נתיבות חכמה, תשע"ז לרבינו יונה, הלכות חודש אלול ומנהגיו, מצוות התשובה במאמרי חז"ל[

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

 ע"בנר יששכר, תש ]הגר"י מאיר זצ"ל[את ה' האמרת "היום" סגולתו של "יום אחד"   

 דובב שפתיים, תשע"זהעבודה לקראת יום הדין  

 נר יששכר, תשע"א  ]הגר"י מאיר זצ"ל[תשובה 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,  ]לא רק באלול, ע"י ביקורת עצמית לימוד המוסר וחיזוק האמונה[התעלות תמידית 

 תשע"ה

 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

 שנת הפרשה, תשע"דבמעניני תשובה לחודש אלול במשנת החסידות  

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

 רץ כצבי, תשע"זצדקה ותשובה בחודש אלול  

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

 אשכול יוסף, תשע"ו  ז' תירוציםמפני מה אין מרגישים בזמנינו את אימת הדין? 

 דרכי החיזוק, תשע"זימי רצון וחרדת הדין   

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_74_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_74_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_74_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_74_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_74_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_74_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_49_77.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבוא 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

 

 בין אדם לחבירו

 

רו מחל, ביקש וחבחטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם  לועל א] בקשת מחילה בין אדם לחבירו

צריך לפרט את החטא? אם ? אופייה של חובת בקשת מחילה, וההאם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

 תורה והוראה, תשע"והנפגע[  להשיג את כשאי אפשר מה הדין 

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

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

 דרכי החיזוק, תשע"ומדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א    -לא על חשבון אחרים  -אימת הדין 

 

 שופר באלול

 

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

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

]מקור המנהג, המנה שלא לתקוע, חובת יחיד או חובת ציבור, מדוע אין  תקיעת שופר בחודש אלול

ברכה לפני התקיעה, טעמי המנהג, ממתי תוקעין, עד מתי, אחר התפילה או לפניה, ביום או בלילה, סדר 

מי יתקע, אם לא תקעו בשחרית יתקעו במנחה,  התקיעות, דקדוק בתקיעה, בשופר פסול, תקיעת קטן,

  עמ'(   12) תשע"זסוכת חיים,  עמידה בשעת התקיעה, שמע שופר לפני התפילה, באמצע שמו"ע[

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

 תשס"ח ,שיעורי הרב רוזנבלום [מנשה וירבעם לרשעותם?

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

 

 מנהגי אלול

 

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

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

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

 שיחת הרב דסלר, תשע"ו  מים העומדים לפנינובגודל יקרת הי

 הרב זילברברג, תשע"ו   דיני ומנהגי חודש אלול

 פרי ביכורים, תשע"זודש אלול כתיבת מכתבי ברכה בח
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבוא 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

 

 

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

כתב בספר ישייך לההאם  'סתום פיות משטיננו..' הלא כבר ביקשנו 'כלה כל צר ומשטין.-מתפללים

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

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

 שיעורי 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  יט"אמדברי הגראי"ל שטיינמן של -חומר החטא 

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

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

  תשע"ה

 כאיל תערוג, תשע"זזיכוי הרבים 

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

 

 שיעורים( 300-)למעלה מ" באתר בינינו אלול וימים נוראיםנושא " לצפיה בשיעורים על

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 ishurtora@gmail.comkיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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