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 (חינם )קישורים להורדה     שופטיםפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

  תשע"ג   תשע"ה -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ז -מדשן ביתך 

 תשע"ז -וכל מאמינים 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

   תשע"ו - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

 תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו - 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"ד   תשע"ה   תשע"ו - 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:43135
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/201_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_48_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 

 תשע"זשליט"א    שיעורי רבי מנשה ישראל רייזמאן

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

 עמ'( 82)  שופטיםלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 

 נושא בפרשה: מערכת המשפט

 

]היחס בין השופטים לשוטרים, ביצוע פסק הדין ע"י השופט עצמו, תפקידי  הרשות השופטת בתורה

 פניני אור החיים, תשע"ז תורה והוראה, תשע"ד  )שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך( ]טז, יח[[ השופט

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"א)שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך( ]טז, יח[  תוקף הסמיכה להורות 

]בארץ, בחו"ל, לישראל ולבני נח,  מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שאלות בעניין מינוי דיינים

חיוב על בני המקום או על סנהדרין גדולה, מה היא הגדרת 'פלך', האם חלוקה ממשלתית למחוזות, 

"י אפילו בעיר שרובה עכו"ם, דיינים קבועים בכל עיר מדאורייתא או מתקנת החובה להעמיד בי"ד בא

, 'לא תטה משפט'על עובר  ה, האםדיין שדן דין שאינו אמת, ויודע שפסק דינו לא יבא לידי מעשעזרא, 

"ד בערי מקלט לקיים הדין 'ודבר באזני זקני העיר ההיא, וכן לענין בן סורר ייש חיוב להעמיד ב האם

 כאיל תערוג, תשע"ה  [יח ,טז( ]טרים תתן לך בכל שעריךופטים ושוש) [ומורה

נשיח   )שופטים ושוטרים תתן לך( ]טז, יח[[ מכתבי הגר"נ קרליץ שליט"א]איסור הליכה לערכאות 

  בחוקיך, תשע"ו 

 ה"תורה והוראה, תשע    עולמות, רסח  )שופטים ושוטרים תתן לך( ]טז, יח[ בהלכה חיוב הוצאות משפט

שיעורי הרב מנשה רייזמן   )שופטים ושוטרים תתן לך( ]טז, יח[בית דינו של משה ובית דינו של אהרן 

 שליט"א, תשע"ז

ה לאיש מלוה, בית דין בעירו או בית דין חשוב, דין או בהלוואה עבד לוו] הנתבע התובע הולך אחר 

תקנה, האם לנתבע זכות לבחור מקום דיון השונה ממקום מגוריו, מה נקרא סמוך לעירו, עיר שיש בה 

שני בתי דין, בי"ד המקובל על הציבור מול בי"ד קהילתי, בחירת הרכב דיינים באותו בית דין, מקום 

מהם עזב את מקום המגורים המשותף, כאשר שניהם עברו לעיר  התביעה בין בעל לאשתו, כשאחד

)שופטים ושוטרים  בין אב לבן[ אחרת, מקום מגורי הנתבע השונה ממקום עסקו, תביעה בין שותפים, 

  עולמות, ריז תתן לך( ]טז, יח[ 

דיני ממונות נפק"מ לקידושי אשה[  ]רק בדבר שזדונו כרת,ולק על בית הדין הגדול זקן ממרא הח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג )והאיש אשר יעשה בזדון( ]יז, יב[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43135
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/202_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_68.74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_68.74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/186_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_48_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_48_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/268.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/202_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/202_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/202_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/217-o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_48_73.pdf
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וקמת ) ודש ע"י ירבעם בשומרון, בחו"ל[]החודש אשר בדא מליבו, קידוש החקידוש החודש בירושלים 

    שלמים מציון, תשע"ו   ]יז, יח[ (ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו

ההבדל בין 'נוגע' לבין ]מעמדו של נפגע העבירה, בנרצח, בנרבע, עדות קרובי הנפגע, פסול 'נוגע' בעדות 

     הגר"א עוזר, תשע"ה   )על פי שנים עדים( ]יז, ו[ 'בעל דבר', לטובתו או לחובתו[

ל מזון , מהו 'שוק' ומה היא האכילה הפוסלת, אוכבשּוק האוכל]קבילות עדותם של עדים 'בזויים' 

מהיר, באכילה או בישיבה, במזנון פתוח לפני אירוע, באוטובוס או בחוף הים, המחטט בפחי אשפה 

, המקבל צדקה מגוי, בפרהסיה או יםלאיסוף בקבוקים, ההולך ברשות הרבים בגופיה או מכנסים קצר

  עולמות, שצו )על פי שנים עדים( ]יז, ו[  בצנעה, תמיכות מגופים וישויות זרות[

, והאם בית הדין משקל בהכרעת הדיןיש לתוצאות הבדיקה במכונת אמת  האם ,פוליגרף]מכונת אמת 

אלא רק לבסס , אין בתוצאות הבדיקה הוכחה ברורה וחותכת, להכריח את הצדדים להיבדק בהיכול 

השתמש ב"מכונות" שבכסאו "לחטוף לבם של שהמלך  , יש שרצו להוכיח משלמה ראיות שכבר קיימות

סור אשה לא, דיני ממונות, בדיני נפשותאומדנא' ו'אומדנא דמוכח' , "דין מרומה", ו אמת"דהעדים שיעי

להוציא  ואין, וערוה םאיסוריולא בדיני , ממונות בדיני רק היא ייןהד דעת אומדן על הסתמכותה, לבעלה

כעדות   וא ,'נסיבתית ראיהמכונת אמת כ', מבעלה על סמך אומדנא, כי "דיני נשים כדיני נפשות"ה אש

פטור משבועה למי שתוצאות הבדיקה מסייעים , איום על בעלי הדינים בשימוש במכונת אמת, 'ידיעה'

חולה שאינו יכול לדבר ולרמוז, , הכרעת הבדיקה במכונת אמתלהצדדים קף הסכמת תו ,לטענתו

אורות    עולמות, רי  )על פי שנים עדים( ]יז, ו[  [מגרשים אשתו על פי דעתו לגרשה שנתבררה בפוליגרף

 הגבעה, תשע"ז

 חיי סומא עם אשתו, בנפשות,זיהוי קולי,  דקלא, עינא טביעות]עדות שמיעה, ועדות בשמיעה 

בממונות, בעיגון, עדות סומא, הכמנה במסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, הודאה 

 עולמות, שנ  )על פי שנים עדים( ]יז, ו[  [ר זיהוי חזותיזיהוי קולי הסותמוקלטת, 

]מקור הדין, האם הוא מדאורייתא, סמכות הפקעת ממון או גם הקנאתו לאחר, הפקר בית דין הפקר 

יתא, הקשר בין 'דינא דמלכותא' להפקר בי"ד,  יהאם לכל דיין או רק לבי"ד חשוב, קנין דרבנן לדין דאור

 עולמות, קסח  )שופטים ושוטרים תתן לך( ]טז, יח[ בתקנות קבועות ובהוראת שעה, לישראל ולגוי[

   תתן לך בכל שעריך( ]טז, יח[ )שופטים ושוטריםהעמדת שופטים ושוטרים על כל שערי האדם 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ו   מעיינות מהרצ"א, תשע"ה

לפנים משורת הדין כשהמאבד עני, כשיש בפניו שתי אבידות ] צדקההקשר בין השופט לבין מצות 

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה )שופטים ושוטרים תתן לך( ]טז, יח[ואחת מהן של עני, דברי העל הטורים[ 

נשיח   )שופטים ושוטרים תתן לך( ]טז, יח[[ גר"נ קרליץ שליט"אמכתבי ה]איסור הליכה לערכאות 

 בחוקיך, תשע"ו 

, שוחד משני הצדדים במידה שווה, ]טובות הנאה לעובדי ציבור דיני שוחד בשפיטה ובמגזר הציבורי

לדיינים , איסור נתינת שוחד שוחד ל", לתת שוחד כשיודע ששמעון בעל דינו נתןלפני עור לא תתן מכשו

דן  "שוחד מאוחר", קיבל מתנה ולאחר מכן נותן המתנה בא לדון בפניובעלי תפקיד ציבורי, או גם ל

קבלת משלוח מנות על ידי רב , חיוב החזרת השוחד, "שוחד דברים", ולאחר מכן קיבל מבעל הדין מתנה

ביטול תוצאות בחירת רב , איסור שוחד בנשים ]שהרי אשה אינה יכול לדון[, יין בקהילתוהמשמש כד

עובד ממשלתי שנדרש לסייר בשטח כדי לחוות דעה מקצועית , שוחד קבלוהמצביעים מ שחלק כשנתברר

 בבית חולים מנהל מחלקה , לאירוח וסעודה מהגורמים שעליהם הוגשה תלונה הבשל תלונה, וזכ

פה מסויימת לבית החולים משיקולים מקצועיים, האם רשאי לקבל לאחר מכן מתנה שהכניס תרו

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43135
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_48_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/396.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_48_77.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/350.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_ok4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_48_76.pdf
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האם מותר לרופא שהמליץ על מנתח לקבל ממנו מתנה, כהכרת טובה על שהמליץ , ממפעל התרופות

 שפח עולמות,   תורה והוראה, תשע"ו )ולא תקח שוחד( ]טז, יט[ [עליו

ודנו הפוסקים  .זו מצוה בפירוש ן"והרמב ם"הרמב "דינים", ונחלקו נצטוו על נח בני] שוחד לדיין גוי

האם , כרי שוחדולתת לנ כרי ליטול שוחד, והאם אסור ליהודיוהאם כתוצאה מכך יש איסור לדיין נ

כרי כדי "לנטרל" את ואם רשאי יהודי לשחד שופט נ, הדין אמת לדון מנת על כרי לקחת שוחדונאסר על נ

נתינת שוחד כאשר הצד שכנגד כבר נתן שוחד , כרי להצדיק את בן דתווהנטיה הטבעית של השופט הנ

ין שוחד בדיני ממונות בין שני בעלי האם יש הבדל ב, כריונתינת שוחד בתביעה לגביית חוב מנ, לדיין

בירור העצה להתיר נתינת שוחד על ידי , דינים, לשוחד בתביעה כנגד יהודי שעלולה להסתיים במאסר

נתינת שוחד לעובדי , כריווור", שלא נאסר בנישליח ]לאוהבו של השופט שיתנו לשופט[ "לפני דלפני ע

 דברי, ההבדל בין נטילת שוחד לנתינתו, חילול ה' ,לכותא דינאינא דמד, ציבור ופקידי ממשלה נכרים

זהירותם המופלגת של גדולי ישראל מאבק , בלתי טבעי סגולי" "ענין היא השוחד שפעולת איש החזון

מבט האמת להתעלות מ"שוחד" הנגיעות המפריעות  -שורש המוסר , הקב"ה "לא יקח שוחד", שוחד

 שפחעולמות,    שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד )ולא תקח שוחד( ]טז, יט[ לעבודת ה'[

מודים ]או עדים גדמין, עדים כהנים שאסורים ליטמא, או עדים נזירים, עדים שנקטעה יד העדים 

הגר"א )יד העדים תהיה בו בראשונה( ]יז, ז[  ששקרו אחר גמר דין האם יקטעו ידיהם להציל הנאשם[

 גניחובסקי, תשע"ו

  נוה ההיכל, תשע"ה  )ושפטו את העם משפט צדק( ]טז, יח[ החזר הוצאות כשנמצא מום במקח

)שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך(  ]זקן הגדרתו, האם פורש, האם מבחן הגיל קובע[גיל הדיינים 

 מעדני אשר, תשע"ג ]טז, יח[  

)ושפטו את העם משפט צדק(  ]עדות שאי אתה יכול להזימה, בדאורייתא או בדרבנן[ אין עד נעשה דיין

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ]טז, יח[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ו( ]יט, יט[)ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיעדים זוממין 

]כפרא כפרה או ממונא, האם ישלם חברו עדים זוממין בתשלום כופר כשאחד מהם פטור מלשלם 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו( ]יט, יט[  חצי[

 הגר"א עוזר, תשע"א  )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו( ]יט, יט[עד זומם למפרע הוא נפסל 

 הגר"א עוזר, תשע"ב  )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו( ]יט, יט[זוממין התראה בעדים 

]מלקות בבן גרושה משום לאו דלא תענה, או מדיני הזמה, עדי גניבה שהוזמו גדרי עונש עד זומם 

 תשע"ו  הגר"א עוזר, תשע"ג  יתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו( ]יט, יט[)ועש  והגנב מודה האם לוקים[

)ועשיתם לו כאשר  [ור ובאדם, בפני עדים ובפני בי"ד, בש]עדות שאי אתה יכול להזימהטריפה שהרג 

 הגר"א עוזר, תש"ע זמם לעשות לאחיו( ]יט, יט[ 

 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו( ]יט, יט[) ]הודאת בעל דין כמאה עדים[הזמת בעל הדין המודה 

 במשנת הפרשה, תשע"ו

נוה   )ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו( ]יט, יט[ ]ממונא או קנסא[תשלומי נזק של עדים זוממין 

 ההיכל, תשע"ג
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על ) , אומדן דעת פרטי, ואומדן דעת כללי[אם אפשר לדון על פי אומד הדעת]ה בהלכה משפט שלמה

 זרע ברך, תשע"ה ו[ז, ( ]יפי שנים עדים

תה יכול להזימה, קטנים לאו בר עונשין, עדים ]אנשים ולא קטנים, עדות שאי א פסול קטנים לעדות

המזכים, קטן שהגדיל, ספק ישראל ספק נוכרי, מוחזק שאינו משקר כשר לעדות, עד גדול מכוח רוב או 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז )ועמדו שני האנשים( ]יט, יז[ [חזקה

 אורות הגבעה, תשע"ג ו[ז, ( ]יעל פי שנים עדים) ]לחיוב שבועה או לפטור שבועה[עד המסייע 

 ובהם נהגה, תשע"ו   )שופטים ושוטרים תתן לך( ]טז, יח[מינוי דיינים תיקון לחטאי סדום 

זרע ברך,  י[ יז,( ]ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך) עיבור השנהזקן ממרא שנחלק על בית דין ב

 תשע"ה

בכל דבר שנפק"מ לקידושי ] ני ציצית ושופריערלה, או הורה בעניזקן ממרא שהתיר או אסר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  י[ יז,( ]ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך)  [ור כרתאשה, שייך איס

וה"מ, זמן הטיפול בבכור, סמכות החכמים ]לא תסור, גדרי איסור מלאכה בח יםנמסר הדבר לחכמ

, בארבעת המינים םגדרי עינוי ביום כיפור, פסוליאף בדברים שהם איסורי תורה,  כמחוקק ולא כמפרש,

בגדרי בית דין  שליחותייהו עבדינן  אכלות אסורים, תספורת קומי למקורב למלכות, איסור סחורה במ

, גדרי הרחקת נזיקין, גדרי קניני עדות אשהב "אקידוש החודשים ע"י הלל, נאמנות ע וסמכויותיהם,

 מנחת אשר, תשע"ז י[ יז,( ]ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך) [מטלטלין, אסמכתא, היתר נדרים

 

 : בל תשחית נושא בפרשה

 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה)לא תשחית את עצה( ]כ, יט[  ]התראת ספק[האם כורת עצי מאכל לוקה? 

[ אלרגיה לעצי זית, עץ בשנות ערלה עץ של הפקר ועוד, מכתבי הגר"נ קרליץ שליט"א]עניני בל תשחית 

  נשיח בחוקיך, תשע"ו   )לא תשחית את עצה( ]כ, יט[

גדר  ,השחתת עץ מאכל ,בל תשחית באכילה ,למצוה ףענ ץקצ ,ספק עץ מאכל]עניני בל תשחית 

הגר"א   תשע"ו  עומקא דפרשה, תשע"ג  )לא תשחית את עצה( ]כ, יט[ [השחתת הזמן ,ההשחתה

     גניחובסקי, תשע"ד

  ]כ, יט[ )לא תשחית את עצה(  [, לשם מצוה]בפיקוח נפש ובשעת מלחמהחומרת איסור בל תשחית 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

[ ה עץ של הפקר ועוד, מכתבי הגר"נ קרליץ שליט"אאלרגיה לעצי זית, עץ בשנות ערל]עניני בל תשחית 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו   )לא תשחית את עצה( ]כ, יט[

ה, בחפץ הפקר, בזבוז ממון פרוטמשווה פחות ן, במהתורה או מדרבנ]השחתת חפצים,  איסור השחתה

, מדורת לצורך מצוה השחתה, בגדים שאינו צריך להםק, כלים חד פעמיים, שאריות מזון באולמות, לרי

בירת כוס תחת ק, שמשחבשיקרע  ןנייר לילד קטל"ג בעומר, שפיכת יי"ש מחשש חמץ שעבר עליו הפסח, 

ת , השחתשימוש בחפצים שנעשו מפיתוחי עץ זית, שלימה או סדוקה, החופה או צלחת בשמחת תנאים

 תורה והוראה, תשע"ג   עולמות, סט)לא תשחית את עצה( ]כ, יט[   הגוף במזון לא בריא או מרובה[
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)לא תשחית  [, החלפת ציציות בגדו]בל תשחית לרווח כוח אדםון בכחיסבשל זריקת מזון באולמות 

 פניני אי"ש, תשע"ז  את עצה( ]כ, יט[

 

 נושא בפרשה: דין המלך 

 

 ( ]יז, טו[בו ...ום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' ש)מדוע מלך ישראל אינו מברך 'ברוך שעשני מלך'? 

 אשכול יוסף, תשע"ג

( ם תשים עליך מלךשו) ]האם למלך מותר להסתפר במועד, כיצד יכול להסתפר בכל יום[תספורת המלך 

 מעדני אשר, תשע"ג  ]יז, טו[

)וכתב לו את משנה התורה, ברש"י(  ]האם שונה מחיוב ספר תורה של כל ישראל[ספר התורה של מלך 

 אורות הגבעה, תשע"ד]יז, יד[  

שבילי פנחס,   )וכתב לו את משנה התורה, ברש"י( ]יז, יד[הלקח הנלמד משני ספרי התורה של מלך 

 תשע"ו

 מלאכת מחשבת, תשע"ו[  ( ]יז, טותשים עליך מלך אשר יבחר ה' שום) [ממזר ,אשה ,גר]כשירות למלכות 

 תשע"ז

 תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד)לא ירבה לו סוסים( ]יז, טז[ איסור ריבוי סוסים למלך 

)וקרא בו כל ימי חייו( ]יח,  [, כשלומד תורה שלא לשמה]יותר מכלל ישראלחיוב לימוד התורה של מלך 

 פניני אור החיים, תשע"ז   פרי ביכורים, תשע"ו    רוממות, תשע"ו יט[

לעבור איסור דרבנן בכדי לראותו, טלטול ספר תורה בחול או ]האם יש חיוב או מצוה לכבד מלך נכרי 

    מעדני אשר, תשע"ב   )שום תשים עליך מלך( ]יז, טו[[ בשבת כשאין עירוב, לכבוד המלך

אורות     מעדני אשר, תשע"ב   )שום תשים עליך מלך( ]יז, טו[בימי שמואל כשבקשו מלך מדוע נענשו 

 הגבעה, תשע"ה

 

 תפילה על קבריםנושא בפרשה: 

 

האם אין בכך סתירה לייחוד השם , ]תפילה לצדיק, לנפטר, למלאכיםהשתטחות על קברי צדיקים 

יתברך שרק לו לבדו ראוי להתפלל, איסור "דורש אל המתים", הנחת "פתקאות" ]קוויטלאך[ על קבר 

קשה המופנית ב , תפילה המכוונת ישירות אל הצדיק בבקשה שיסייע בכוחו: שלושה מצבים, הצדיק

תפילה ובקשה להקב"ה שיעזרהו למלאות , ישירות אל הצדיק שיפעל להמליץ טוב עליו לפני הקב"ה

זמני ,  אים חייםוקרבמותם צדיקים , הצדיקקבורת סגולת קדושת מקום , משאלות לבו בזכות הצדיק

ציבור ותשעה  ההשתטחות על קברי צדיקים המוזכרים בשו"ע: ערב ראש השנה וערב יום כיפור, תענית

 , פעמיים ביום אחדצדיק קבר , לועג לרש, ביקור תפילה ולימוד ליד קבר הצדיק, קברי נכרים, באב

 ,נתינת צדקהן, אב, הנחת הקברעל להניח יד , הלכות ומנהגים בסמוך לקברי צדיקים: הקפת הקבר
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עומקא    ם( ]יח, יא[)ודורש אל המתי [להשתטח על קברי צדיקים לחו"ליציאה , הדלקת נרות ליד הקבר

 , שכבעולמות    נוה ההיכל, תשע"ב    דפרשה, תשע"ה

 נוה ההיכל, תשע"ביציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקים  

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  ]קבר יוסף בשכם[להסתכן כדי ללכת לקברי צדיקים 

 מלאכת מחשבת, תשע"זהכנסת ספר תורה לבית קברות 

שאליהו הנביא , פטירתו של רבי, טומאת כוהנים ב]צדיקים אינם מטמאים כהנים על קברי צדיקים

, האבני נזר אימתי נאמר שצדיקים אינם מטמאיםדעת ]שהוא כהן[ נטמא בהבאת רבי עקיבא לקבורה, 

     רשב"י[ ןתפלל במערת המכפלה, בקבר רחל, ועל ציוהנים להוכדעות הפוסקים לעודד המנהג או לבטלו, 

 עולמות, יא     מעיינות מהרצ"א, תשע"ג    תורה והוראה, תשע"ה

  שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  הליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים

 

 ניחוש וקסם נושא בפרשה:

 

"אחיזת עיניים" הנעשה , גדרי איסור "מעונן" ,אחיזת עינים]ם' 'קוסהאם מותר להשתתף במופעי 

אם מותר לצפות במופע שהקוסם מודיע מראש שכל מעשיו נעשים , העל ידי קלות התנועה וזריזות ידיים

)קוסם  [לשמחת פורים, להזמין להטוטן וקוסם לחתונה או שמחת שבע ברכות, בחכמה ולא בכישוף

 עולמות, קלו   שמעתתא עמיקתא, תשע"ב קסמים ...( ]יח, י[

מותרות ל"סימן המשום ניחוש ו ותאסורהפעולות ה][ ]אמונות תפילות, ומנהגיםאיסור ניחוש וסימן 

על העתיד מול סימן על העבר, קביעת "סימן" , ה"ניחוש" של אליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול, טוב"

מנהג הישיבות להתחיל ללמוד בראש , כאשר לא אומר במפורש שכוונתו לניחושהגיוני, בדבר ן סימ

, תשובה נישואין בעשרת ימי, מקום צורך או כשהחתן בן עשרים, נישואין בימי מילוי הלבנה, בחודש

, חודש ניסןבלקנות מטאטא , את הנר במוצ"ש, לכבות במוצאי שבתו הדליק נר מנר, לבחודש מרחשון

סת סוס כסימן תליית פרבבית הכנסת,  אורח יושב במקומו, היחס לאמונות "תפלות": חתול שחור

 כטשעולמות,  )מעונן מנחש ומכשף( ]יח, י[ [להצלחה

     שבילי פנחס, תשע"ה   )תמים תהיה עם ה' אלוקיך( ]יח, יג[ בין 'נעשה ונשמע' לבין 'תמים תהיה' 

 עומקא דפרשה, תשע"ב  )תמים תהיה עם ה אלוקיך( ]יח, יג[ עשיית סגולות וקמיעות

   "ז(, תשע125עומק הפשט ) )תמים תהיה עם ה אלוקיך( ]יח, יג[ ]גילוי עתידות[חכמת היד והפרצוף 

)קוסם ]מקובלים, כותבי קמיעות, מסירי עין הרע[ האם מותר להתייעץ ולקבל ברכות מעמי ארצות 

  נוה ההיכל, תשע"ו קסמים ...( ]יח, י[

ארץ, לכידת עכן, יהונתן ויערת הדבש, שימוש בגורל, שני השעירים, חלוקת ה]גורלות וגורל הגר"א 

הטלת יונה לים, איסור "קוסם" ומצות "תמים תהיה", פסוק לי פסוקך, שימוש בגורל כעצה ולא 

עולמות,    עולמות, כ   אשר, תשע"ד מעדני  )תמים תהיה עם ה אלוקיך( ]יח, יג[ [כהכרעה, ליחיד או לציבור

  (, תשע"ז124ומק הפשט )ע      בקס
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 נושא בפרשה: הפרשת תרומות ומעשרות

 

]סדר ההפרשה, שיעור ההפרשה, מרבה במעשרותיו, יותר מאחד סדר הפרשת תרומות ומעשרות 

ממאה, חלות המעשר היא כפי הדין,  מעשר ראשון, מעשר שני וחילולו, הוספת חומש,  חילול נטע רבעי, 

שלמים מציון,   )ראשית דגנך ותירושך ויצהרך...תתן לו( ]יח, ד[ פרוטה[ חילול מע"ש ורבעי שאינם שווים

 תשע"ז    תשע"ז

]חזו"א, כמו בהלכות תנאי כפול, כשאינו זוכר הנוסח ת ומעשרות נוסח הקצר בהפרשת תרומו

 )ראשית דגנך ותירושך ויצהרך...תתן לו( ]יח, ד[ המקוצר, כל מין על מינו, צריך מודעות למעשה הפרשה[

  שלמים מציון, תשע"ז

]זיכוי הרבים בהפרשת תרומות ומעשרות ע"י הר"ד בהר"ן, ופתרונות שקדמו לו, יש תיקון טבלים 

זכיה, שליחות בתרומה, שליח לדבר עבירה, תנאי, ברירה, תרומה שלא מן המוקף, תרומה ברירה, 

וכן כפיה דתית, כופין אותו בחילוני, וכן בהפרשת חלה, מקליפות על האוכל, מקום כיבוש עולי בבל, 

 (, תשע"ז116עומק הפשט ) )ראשית דגנך ותירושך ויצהרך...תתן לו( ]יח, ד[     בקדושת בכור, ופטר חמור[

מי, תנאי בהפרשת חלה מקוגל ירושלהפרשת חלה מהאטריות או מהקוגל, ]ברירה בתרומה ומעשרות 

על החלק השרוף, הפרשה בזמן אירוח, כשאינו בעלים, אכילת "מעשרות לחומרא" ע"י מי שסומך על 

  (, תשע"ז117עומק הפשט )    )ראשית דגנך ותירושך ויצהרך...תתן לו( ]יח, ד[  המעשר הראשון[

]דין חבר בזה"ז, מעשרות שלא ע"י הבעלים או בשליחותם, גמר מלאכה בארץ ר פעם נוספת לעש

)ראשית   ישראל, משקה המכיל פרי צריך לעשרו, האם אפשר לעשרו, האם יש דברים שלא ניתן לתקנם[

 (, תשע"ז118עומק הפשט ) דגנך ותירושך ויצהרך...תתן לו( ]יח, ד[  

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

צדק צדק ) [כיצד באה לידי ביטוי ה'אמת' בבריאת העולם] ציווי התורה בנתינת שופטים ושוטרים

   תשע"ב,שיעורי הרב רוזנבלום [טז,כ] תרדוף(

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז )צדק צדק תרדוף( ]טז, כ[רדיפת הצדק בחיי היום יום 

זרע  כא[, , ברש"י( ]טזאצל מזבח ה' אלקיך) ?לחג הסוכות בבית המקדש לבנות סוכהמותר אם ה

 ברך, תשע"ג

 [בכסא שלמהמה היה המיוחד בששת המעלות ] כנס עניין ה'אשרה' באמצע דיני הקורבנותמדוע נ

 תשע"ג -שיעורי הרב רוזנבלום [ז,כא]ט )לא תטע לך אשרה כל עץ(

, ברש"י( אצל מזבח ה' אלקיך) [ונטיעת עץ בחצר בית הכנסת]בניה מעץ במקדש נטיעת עץ במקדש ו

 מאור השבת, תשע"ג   שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"הכא[ , ]טז
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אצל מזבח ה' )  [לבית כנסת שבמקום שלא הוקד ה,צימח מועילהם א]נטיעת אילן בחצר בית הכנסת 

   פניני אי"ש, תשע"ז , ברש"י(אלקיך

   מעיינות מהרצ"א, תשע"ה  )לא תסור( ]יז, יא[ "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו"נוסח הברכות 

ערת הרע )וב ]שילוט לעיר מקלט, והעדר שילוט לעולי רגלים לירושלים[השפעת הסביבה על האדם 

 ובהם נהגה, תשע"ז מקרבך( ]יז, ז[

יז, ( ]לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל) 'לא תסור'חיוב נשים במצות דרבנן משום לאו ד

 זרע ברך, תשע"ה א[י

קבל רבנים שאינם א לל] מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שאלות בעניני הנהגת הקהילות

ם, רבנים לא ירצו במקומות בהם ידתיים, פרסום דעת ההלכה גם לגוי-, להימנע מויכוחים ביןחזקים

נים י, האם לחבור לאנשי דת מוסלמים בעניהישיבה מעורבת, איך להתנהל במאבק השחיטה באירופה

ובאת )משותפים,  האם ישתתף הרב באירוע ממלכתי בשבת, המאבק על בתי הקברות היהודיים בעולם[ 

 איל תערוג, תשע"הכט[  יז, ] (ם ואל השופט אשר יהיה בימים ההםיאל הכהנים הלוי

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

)לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד( ]יז, שנתגייר, הגיע למצרים על תנאי, הגיע למצרים מפני פיקוח נפש[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דטז[ 

]איסור או הבטחה, חזרת שבט דן, איסור השתקעות קבועה, אודות הרמב"ם, איסור שיבה למצרים 

מצוה לשעה או לדורות, אסור בדרך זה, מצוה רק על מלך, כשישראל בגלות, כשהמצרים הקדמונים 

המצוות     נוה ההיכל, תשע"דדרך הזה עוד( ]יז, טז[ )לא תוסיפון לשוב ב מתו, מה גבולות המקום האסור[

 "זאוצרות אורייתא, תשע   שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב    בפרשה, תשע"ו

כתיבה בשותפות, חובת אשה במצווה  ]מי שקיבל בירושה, לקנות ספר תורה, מצוות כתיבת ספר תורה

זאת ה)וכתב לו את משנה התורה [ ת ממון למצוה זאתאזאת, כשלא משתמשים בספר לתלמוד תורה, הוצ

  תורה והוראה, תשע"זעל ספר( ]יז, יח[ 

]האם מצוות כתיבת ס"ת על כל התורה, ס"ת שבלה, ונשארה בו השירה,  מצוות כתיבת ספר תורה

, שי"ח ידבר זאת על ספר( ]יז, יח[ה)וכתב לו את משנה התורה  [ חייב גניזה, האם מותר לכתוב חומש אחד

  תשע"ז

 אשכול יוסף, תשע"ד)ולא ירבה לו נשים( ]יז, יז[ מדוע אין בתורה הגבלה על ריבוי נשים לישראל 

    אשר ליהודה, תשע"ד  )ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה( ]יח, ג[זיק מתנות כהונה מ

]ראשית דגן וראשית הגז, הפרשה ונתינה, מצוה התלויה בארץ ולא בקרקע, מצוות ראשית הגז לכהן 

 עומקא דפרשה, תשע"ד  )ראשית גז צאנך תתן לו( ]יח, ד[ ת המצוות וברכת שהחיינו[שינוי בצמר, ברכ

כבוד  ,נבואת כל הנביאיםהשתתפות הנביא בפתרון הנבואה,  ,בחר בנביאים טוביםש]הנביא ונבואתו 

עומקא   )נביא מקרבך... יקים לך ה'( ]יח, טו[[ מעלת הנביא בחכמה, נביא שקרנביא אמת ו ,הנבואה

   דפרשה, תשע"ה

שפת   )נביא מקרבך... אליו תשמעון( ]יח, טו[כוחו של הנביא מכללות עם ישראל וליבם של ישראל 

 אמת, תרל"א
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פעם, ובכך מיעט לכאורה  400רבי פרידא שחזר לתלמידו ]לימוד ושינון לתלמיד חלש או לימוד עצמי 

    ואשכול יוסף, תשע"  )וקרא בו כל ימי חייו( ]יח, יט[ בלימודו העצמי[ 

]מגורים בבית עוברי עבירה לשעבר, תוספות האם יש דין מיוחד לשבת בבתי הגויים בארץ ישראל? 

  במשנת הפרשה, תשע"ה  )וישבת בעריהם ובבתיהם( ]יט, א[זכות גביית שכר דירה[  בניה בארץ ישראל,

  במעדני אשר, תשע"  )וקראת אליה לשלום( ]כ, י[הקדמת שלום לגוי 

  מלאכת מחשבת, תשע"ז ]כ, יז[ (ם)כי החרם תחריממחיית ז' העממין? האם יש דין למסור נפש ל

      מגישי מנחה, תשע"ה  ]כא, א[ כי ימצא חלל באדמה() ?נפל וטריפה האם עורפים עגלה על ספק

 ]קרבת מקום, או ריבוי תושבים, האם מצרפים שתי ערים קטנות סמוכות[אל החלל העיר הקרובה 

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה , ג[א)והיה העיר הקרובה אל החלל( ]כ

)והיה העיר  וב הנמצאים בה הם עולי רגל[]לא נחלקה לשבטים, רמדוע אין עגלה ערופה בירושלים 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה , ג[אהקרובה אל החלל( ]כ

ובהם נהגה,  )לא תלין נבלתו על העץ( ]כא, כג[קבורת רשע, והיתר להתלמד בגופו ע"י ניתוח מתים 

 תשע"ז

 

 

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

 שי"ח, תשע"ה

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

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

 

 תשובה

 נר יששכר, תשע"ג  מאיר זצ"ל[ ]הגר"ישורש 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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 נר יששכר, תשע"א  ]הגר"י מאיר זצ"ל[ ובה פנימית ע"י עמל וקבלת עול מלכות שמים במידת הדיןתש

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

דרכי  ]ולא רק בחודש אלול, ע"י ביקורת עצמית לימוד המוסר וחיזוק האמונה[התעלות תמידית 

 החיזוק, תשע"ה

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דושאר המצוות שהן בחינת עדות  הרהורי תשובה קודם קריאת שמע 

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

 במשנת הפרשה, תשע"דעניני תשובה לחודש אלול במשנת החסידות  

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

 רץ כצבי, תשע"ז  צדקה ותשובה בחודש אלול

 

 זמן "אלול"

 כאיל תערוג, תשע"ז הגראי"ל שטיינמן שליט"אמדברי  –פתיחה לזמן אלול 

 נשיח בחוקיך, תשע"והדרכות לקראת פתיחת 'זמן' לעליה בתורה, מהגר"נ קרליץ שליט"א  

 דרכי החיזוק, תשע"זהגרי"ג אדלשטיין שליט"א מדברי  –החיזוק בימי אלול 

 

 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[  להשיג את כשאי אפשר טא? מה הדין הח

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

 מאור השבת, תשע"גהקשר בין תקיעת השופר לבין 'תמים תהיה'  

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

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

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

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

 יסודות החינוך, תשע"ג   ]מקורו, טעמו, ממתי ועד מתי[בחודש אלול מנהג תקיעת השופר 
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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"זש אלול כתיבת מכתבי ברכה בחוד

מדוע אנו , מה הפירוש שנפרעים בשמיים מדעתו של אדם, דודדוע נקרא הקב"ה בשם ]מ אני לדודי
כתב בספר יהאם שייך לה 'סתום פיות משטיננו..' הלא כבר ביקשנו 'כלה כל צר ומשטין.-מתפללים

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

 חלוקו של הקב"ה, כיצד נתמודד עם יצר הרע[ודש אלול, ר"ת של ח]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   

ת ה'סליחות' שומרים לשנה הבאה?  כי קרוב אליך הדבר מאוד. מדוע גונזים את ה'קינות' וא

 ממשנתה של תורה, תשע"ד

 כאיל תערוג, תשע"ו  אי"ל שטיינמן שליט"אמדברי הגר -חומר החטא 

 שבילי פנחס, תשע"ז ]אי הפסקה בין תפילין של יד לשל ראש[ ת שופטיםהקשר בין חודש אלול לפרש

 -במה נחלקו התנאים בנוגע לזמן בריאת העולם  מה המשמעות של 'עולם במידת הרחמים'?
שיעורי הרב    ?רחמים -דין ויום כיפורוכיצד יש ליישב מחלוקתם? מה המשמעות שראש השנה 

  תשע"ה -רוזנבלום

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

 

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

 

     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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