ישיבה על קברו
מפעלי תורה לע"נ רשכבה"ג מרן רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל
בהכוונת מרן רשכבה"ג רבנו חיים קניבסקי שליט"א ,ובנשיאות מרן הגר"ש שטינמן שליט"א

ישיבה על קברו

סדרי לימוד לע"נ מרן
רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

לפני הלימוד יש לומר :לע"נ רבנו אהרון יהודה לייב ב"ר נח צבי

אדר
ט"ואדר
רביעיכ"ז
ליום שני
היומיליום
הלימודהיומי
סדרהלימוד
סדר
לע"נ פריידא גילה ב"ר יצחק אייזיק יא"צ י"ז אדר

לעי"נ מרן רבינו זיע"א

מסלולי משניות וגמרא
דף היומי תוס'

דף היומי גמ'
שבת י"ז

דף מהרש"א

שבת י"ז

1.1האם חרב הרי הוא כחלל מטמא באהל?
2.2מה דין גדולי תרומה טמאה?
3.3פורס מצודה בשבת באיזה אופן חייב
חטאת?

1.1האיכר עובר ומרדע על כתיפו ומאהיל על הקבר ,על
מי גזרו טומאה אם יש עובי מרדע (לרבי עקיבא)?
2.2מה הטעם שגזרו גדולי תרומה תרומה?
3.3מה פירוש 'גזרו על דבר אחר משום דבר אחר'?

שבת י"ז

1.1מה פירוש שאלת הגמ' 'אי חשידא אפרושי נמי לא ליפרשו'?
2.2מה הטעם שתרומה טמאה ששתלה אסור באכילה לכהנים אף
שאינו טמאה לתוס'?
3.3למה בעל המאור לא מנה בי"ח דבר אין פולין ואין קוראין לאור הנר?

חזרה ברכות

חזרה ברכות תוס'

תרי דף

1.1המתפלל ובא מלך גוי לפניו ,מה יעשה?
2.2כמה מרחיקין משור מועד?
3.3האומר שמע שמע וחוזר כל תיבה ,האם משתקין אותו?

1.1עיון תפלה שמצפה שתבוא בקשתו ,האם הוא דבר טוב?
2.2מה צריך להתפלל על הדמעה?
3.3הרואה נחש בתפלתו ,האם צריך להפסיק?

1.1באיזה אופן נחלקו רבי נתן ורבנן אם אומרים 'חי נושא את עצמו'?
2.2מגבן משום מה חייב?
3.3לעניין מה מודה רבי שמעון שעציץ נקוב נחשב מחובר?

ברכות ל"ב -ל"ג

שבת צ"ד צ"ה

ברכות ל"ב -ל"ג

דף הכולל

דף הכולל תוספות

ברכות נ"ו

ברכות נ"ו

1.1מה פתרון האוכל מבשר שור בחלום?
2.2הרואה ענבים בזמנן בחלום ,האם הוא סימן יפה או רע?
3.3הרואה סוס לבן בחלום ,האם הוא סימן יפה?

1.1מרש"י-מהם קשייתא?
2.2מרש"י-מהי הינומא?
3.3מרש"י -למה פינחס בחלום הוא רמז לפלא?

תענית מהרש"א

תענית רש"י

תענית תוספות

ט"ו

ט"ו

ט"ו

1.1למה לא אומרים מלכויות בתעניות?
2.2למה אומרים פרק אשא עיני בברכה של אליהו?
3.3האם יש דין מטופל בבנים בכל שליח ציבור?

1.1לכמה בתי אב מתחלק המשמר?
2.2מתי מוציאין את התיבה לרחובה של עיר?
3.3מי נתקלל קודם ,אדם או חוה?

1.1ממה היה האפר שעל גבי התיבה?
2.2האם באמצעיות היו מתפללין כ"ד ברכות?
3.3מרש"י -האם ראש חודש נקרא יום מועד ושמחה?

בבא קמא גמ' רש"י

בבא קמא תוספות

1.1הטוען טענת אבד בפקדון ונשבע ,וחזר וטען טענת גנב ונשבע  ,מה דינו?
2.2מי ששלח יד בפקדון ואחר כך טען טענת גנב ,האם חייב בכפל?
3.3כמה שבועות משביעין את השומר חנם שטוען נגנבה?

1.1הכופר בפקדון ואחר כך טען טענת גנב ,האם חייב כפל?
2.2למה לא מספיק ששומר חנם ישבע שלא פשע בפקדון?
3.3הנשבע שממון שהוא חייב בו אבד ,והוא צריך לשלמו ,האם זה כפירת ממון או ביטוי שפתיים?

דף ק"ז

דף ק"ז

בבא מציעא גמ' רש"י

בבא מציעא תוספות

דף ק"ז

דף ק"ז

1.1אילן שעומד על המיצר ואינו ממלא את כולו ,איך חולקין אותו?
2.2כמה חלאים תלויים במרה?
3.3למה נאמר בגמרא קיתון של מים ולא קיתון של יין?

1.1מה פירוש צינים פחים?
2.2כמה זמן הם ימי החורף?
3.3באיזה עשבים התנה יהושע שיהו מלקטים בכל מקום?

בבא בתרא עמוד ליום

בבא בתרא תוספות

ב"ב מ"ד:

ב"ב מ"ד:

1.1עשה עבדו או שורו אפותקי ומכרו האם בעל חוב גובה הימנו?
2.2שעבד והקנה לו מטלטלי אגב מקרקעי האם גובה?
3.3המוכר שדה שלא באחריות ונמצאת שאינו שלו האם האם חוזר עליו?

1.1האם מועיל יאוש בקרקע ?
2.2הגוזל והוריש דבר המסויים האם צריכים להחזיר משום כבוד אביהם?
3.3המוכר שדה או טלית באחרויות האם יכול להעיד שאינה גזולה?

זבחים גמ' רש"י

זבחים תוספות

ו'

ו'

1.1המקדיש קרבן להתכפר בו חבירו ,מי מוסיף חומש?
2.2איזה קרבן הם כבשי עצרת?
3.3ממתי צריכין להביא תמידין מתרומה חדשה?

1.1האם עיקר כפרה היא בדם או בבשר?
2.2למה הגמרא לא מתרצת ששני בא לכפר על העוון של שלא לשמה?
3.3האם הכהנים מתכפרים בפר כהן גדול מקביעותא או מקופיא?

זבחים קרן אורה

זבחים שפת אמת

ו'

ו'

1.1שלמי נזיר שעשאן שלא לשמן ,האם טעונים לחם וזרוע בשלה?
2.2על איזה קרבן נסתפקו בגמרא האם כפר על מה שבא אם שחטו שלא לשמה ,לדעת הקרן אורה?
3.3האם הכפרה של שעירי רגלים ושעירי ראש חודש היא אותה כפרה?

1.1האם כל הכהנים יכולים להמיר בפר כהן גדול ,לפי הצד שמתכפרים מקופיא?
2.2מה תירץ הכסף משנה על סתירת הרמב"ם האם מתן ראש מעכב?
3.3מה תירץ השפת אמת על סתירת הרמב"ם האם מתן ראש של מצורע מעכב?

משניות מועד

משניות זרעים

משניות קדשים

שבת פרק ו'

תרומות פרק ב'

מנחות פרק י"ב

1.1אשה שיצאה במחט ,האם חייבת חטאת?
2.2האם מותר לאשה לצאת בחוטי שער?
3.3האם אנקטמין טהורים או טמאים?

1.1תרם במזיד מהטמא על הטהור  ,מה הדין?
2.2המטביל כלים טמאים בשבת בשוגג ,האם ישתמש בהם?
3.3האם קישות ומלפפון הם שני מינין?

1.1הרי עלי מנחה בלא שמן ולבונה ,מה יביא?
2.2האם מתנדבין יין?
3.3האם מתנדבין שמן?

משניות טהרות

משנת הדף

טבול יום פרק ב'

שבת ב' ה'

1.1חבית שנקבה מצדיה ,ונגע בה טבול יום ,האם טמאה כל החבית?
2.2חבית שנקבה משוליה ,ונגע בה טבול יום ,האם טמאה כל החבית?
3.3המקפה של תרומה ושום ושמן של חולין שנגע טבול יום במקצתן ,האם פסל את כולם?

1.1המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מלסטים ,מה דינו?
2.2המכבה את הנר כי הוא חס על השמן ,מה דינו?
3.3המכבה את הנר כי הוא חס על הפתילה ,מה דינו?

משניות ברכות מכות תוספות מכות ערוך לנר
בעת צרה
בעת צרה
בעת צרה
מכות דף ג'

ברכות פרק ב'

מכות דף ג'

1.1האם מותר לאומנין התפלל
או לקרוא קריאת שמע
בראש האילן?
2.2לאיזה אבל מותר לרחוץ?
3.3האם חתן קורא קריאת
שמע בלילה הראשון?

1.1העידו שגירש אשתו
אמאי לא משלמים
שאר כסות ועונה?
2.2מהו מוסר שטרותיו
לבית דין?
3.3לתוספות ,מהו 'על מנת
שאין בו אונאה'?

1.1למה לא נפרש שע"ז משלם
לפי חלקו באחד שהצטרף
כעד שני לכמה אחים?
2.2אין הדין כשהעידו שהחוב
עד י' שנים והאמת שהיה
עד ל' יום?
3.3מה פירוש "לא תיתיב
אכרעיך"?

מכות מהרש"א
בעת צרה

מכות גמ' רש"י
בעת צרה

1.1עדים זוממין שהעידו שגירש ,למה
משלמים ,הא בלאו עדותם הייתה
נאמנת וכעת לא?
2.2מתוספות :מה ההלכה האם מלוה
חברו לעשר שנים שביעית
משמטת?
3.3מרש"י ותוספות :במה יפה כח הבעל
מכח האשה בגביית הכתובה?

1.1באיזה מקרה עד זומם
משלם לפי חלקו?
2.2המלוה חברו לעשר שנים
האם שביעית משמטתו?
3.3מלוה את חברו סתם,
במילווה על פה ,לכמה זמן
ההלוואה?

מכות דף ג'

מכות דף ג'

מסלולי חומש והלכה
כף החיים
משנה ברורה ב'

משנ"ב א'

ל"א

ל"א

קנ"ג י"א

1.1האם ביום טוב שני של גלויות מותר להניח
תפלין?
2.2ערל שמתו אחיו מחמת מילה ,האם יניח
תפלין בשבת?
3.3האם פורים חייב בתפלין?

1.1האם מותר לטלטל תפלין בשבת כדי שלא
יגנבו?
2.2מדוע ימי חול המועד הם אות?
3.3האם מניחים תפלין של רבינו תם בחול
המועד?

1.1האם מותר לשבעה טובי העיר לתת לבנים ועצים מבית כנסת ישן
במתנה לאחד מאנשי העיר?
2.2האם מותר לשבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר לתת לבנים
ועצים מבית כנסת ישן במתנה לאנשי עיר רחוקה?
3.3האם מותר להשאיל ספר תורה לקרות בה בעשרה?

משנה ברורה ג'

משנה ברורה ד'

משנ"ב דף היומי

1.1ספק אם קידש על היין או לא קידש ,מה הדין?
2.2יום טוב שחל בערב שבת ואין לו אלא כוס אחד,
מה יעשה?
3.3האם דין קידוש ביום טוב הוא מדאורייתא או מדרבנן?

1.1מבוי עקום שאין בתים וחצרות פתוחין לתוכו ,האם צריך לעשות
תיקון בעקמומיתו?
2.2האם בחצר צריך צורת הפתח או שמהני לחיים משני צדדים?
3.3האם בצורת הפתח הקנה של מעלה צריך להיות נוגע בקנים שלמטה?

1.1האם הקליפה של הקש מחמצת?
2.2כשזורק שעורים לתרנגולים לאכול ,ממתי
צריך ליזהר שלא יזרקם במקום לח?
3.3האם זיעת אדם מחמצת?

שס"ג כ"ו (מסקק"י )

רע"ב א'-ג'

משנ"ב הל' ליל הסדר

משנ"ב הל' בדיקת חמץ

תע"ג ז' -תע"ד

1.1האם אומרים ההגדה בהסיבה?
2.2איך צריך לומר ,קודם מן הזבחים או קודם מן הפסחים?
3.3באיזה אצבע הכריע המשנה ברורה לזרוק מהכוס?

(דרשו)תס"ה א'-ב'

ת"מ א'

1.1האם יש דין שומר לגוי?
2.2חמץ של גוי המופקד אצל ישראל ,האם מהני בזה ביטול?
3.3חמץ של גוי המופקד אצל ישראל ,האם מותר לאחר הפסח?

רבנו יונה אבות

הליכות והלכות

ד' א' עד "איזהו עשיר"

לנשים בלבד פרק י"ב ט"ו-י"ח

1.1מי נקרא חכם?
2.2על איזו גבורה דבר בן זומא?
3.3האם יש לבהמה גבורת הלב?

1.1כמה שינויים צריך כדי להתיר ריסוק מאכל?
2.2האם מותר לרסק בננה עם ידית של סכין?
3.3האם מותר לרסק בננה עם ידית של סכין בתוך מכתשת?

מסלולים אלו מיועדים גם לנשים

קיצור שו"ע

חומש רש"י

סימן קי"ד סע' ו'-י"ג

ויקרא שני-שלישי

1.1האם מותר למכור את החמץ למומרת או לבן מומרת?
2.2האם מותר להלוות לגוי ככר חמץ קודם הפסח ,שיחזיר לו אחר הפסח?
3.3מה הכרעת הקיצור שולחן ערוך לגבי מכירת בהמות כדי שיאכילם הגוי חמץ?

1.1האם עוף מחוסר אבר כשר לקרבן?
2.2האם תורים כשרים גדולים או קטנים?
3.3במה משסעים את העוף?

חפץ חיים

ארחות שבת ח"א

ארחות שבת ח"ב

1.1האם מותר לקבל לשון הרע משנים?
2.2האם החשוד על לשון הרע חשוד על שקר?
3.3שניים המעידים שקר מחוץ לבית דין ,האם
נקראים עדי שקר?

1.1האם מותר להכין בשבת תמצית תה על ידי נתינת עלים בכוס מים חמים?
2.2מי שכבר הכין כוס תה עם סוכר ,האם מותר להוסיף מהמיחם שהוא כלי
ראשון עוד מים חמים לכוס שמעורב בה הסוכר?
3.3האם מותר לתת חלב מפוסטר לתוך מים חמים בכלי שני?

1.1מברשת שבזמן השימוש הקרוב לוודאי
שיתלשו שערות ,מה דינה לעניין מוקצה?
2.2מה דינה של מטריה בשבת?
3.3מה דיה של מברשת שיניים בשבת?

לשה"ר ז' ג'-ד'

פרק א' ע"ט -פ"ג

ניתן לענות על השאלות בטלפון או בנדרים פלוס
עד מחר בשעה  5:00לפנות בוקר .תוצאות ההגרלות
יפורסמו מידי יום שלישי בעתון יתד נאמן ,וכן
יפורסמו בטל'  03-3080222ובנדרים פלוס.

פרק י"ט ס"ה-ס"ח

03-3080222

