לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת מקץ
באתר "בינינו" :

פרשת מקץ

(קישורים להורדה חינם)

למאגר עלוני

לבית ולמשפחה:

פרשת השבוע
ומועדים

פנינים  -תשע"ב
שבת טיש  -תשע"ז
מידות טיש  -תשע"ז
לאור הנר  -תשע"ז

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

מאורות הפרשה  -תשע"ג
איש לרעהו  -תשע"ז תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב
דברי יושר  -תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
להתעדן באהבתך  -תשע"ו
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
נר לש ולחן שבת  -תשע"ד תשע"ג תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

לצפיה בעשרות
אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור
גליון באר הפרשה -

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ה

תשע"ג תשס"ח

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת מקץ ,על דרך ההלכה החידוש
והפילפול ( 47עמ')

שיעורים על
פרשת מקץ
באתר "בינינו" :

למאגר עלוני

נושא בפרשה:

הערבות הממונית בהלכה

(אנכי אערבנו) [מג ,ט]

בעל גמ"ח הדוחה מועד תשלום לחייב ,האם ערבות הערבים מוארכת בהתאם? [ערב ,וערב קבלן]

פרשת השבוע
ומועדים

משא ומתן ,תשע"ו
הערבות בהלכה (חלק א) [האם מצוה להיות ערב ,למי ,מה כלול בערבות ,האם רשאי הערב לחזור בו

(גם משנים

מקבלת הערבות?] תורה והוראה תשע"ו
הערבות בהלכה (חלק ב) [ דינו של ערב המקבל אחריות על ההלוואה לאחר שכבר הועבר הכסף ללווה,

קודמות)

ערבות על רווחים ,איך נעשה אדם 'ערב קבלן' ,ומה המנהג בכך כיום?] תורה והוראה ,תשע"ו
הערבות בהלכה (חלק ג) [חתם ערבות קודם ההלוואה ,כאשר הלווה כופר בהלוואה והערב יודע שהוא

באתר "בינינו":

משקר ,כשהלווה אינו בפנינו ואין אנו יודעים מה היה טוען] תורה והוראה ,תשע"ו
סתירה ב נוסח ערבות בשטר [בין לשון 'ערב' ללשון 'ערב קבלן'] בינת המשפט ,תשע"ד
שיעבודו של ערב [איזה ערב היה יהודה ,ערב רגיל או ערב קבלן ,שנים שגנבו ,שנים שלוו ,שותפים] נוה
ההיכל ,ויגש תשע"ג נוה ההיכל ,מקץ תשע"ו
הלכות ערב ממעשה יהודה [האם נפרעין מן הערב תחילה  ,ערבות על גופו ולא על הממון ,ערבות בבן נח,

האם יהודה היה ערב קבלן] מעדני אשר ,תשע"ב
האם ערב קבלן ב"תנאים" חייב לשלם [ערב על נדוניה שאינו ערב קבלן ,מדוע ערב קבלן בתנאים

בזמנינו לא משתעבד ,כיצד מתחייב ערב קבלן בזמן הזה] בינת המשפט ,תשע"ה
הימנעות מלחתום על ערבויות [מצוה או עבירה ,האם כשלא חותם למי שלא חתם לו עובר על "לא

תיקום"] וישמע משה ,תשע"ה
ערב הטוען שחתימתו על שטר הלוואה זויפה [בעיני ביה"ד היא נראית תקינה ,אך גרפולוג מחווה דעתו

שהיא מזוייפת] וישמע משה ,תשע"ד
חיובי ערב בנזק שאינו מצוי [כתב ערבות שפורטו בה סוגי נזק ,וניזוקה הסחורה בנזק אחר ,קיבל עליו
אחריות נגד שוד בספינה ובעל הספינה בעצמו שדד ,הרחבת הערבות למקרים מצויים ,המשמעות לגבי

ערבות יהודה] נוה ההיכל ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה:

בטחון והשתדלות

לצפיה בעשרות

בטחון והשתדלות [השתדלות מיותרת ,הנהגה בחיוב השתדלות ,איך משרשים בטחון ,מה שהאדם יותר

שיעורים על

בוטח ושואף לרוחניות ופחות שואף לגשמיות ,יש לו יותר פרנסה ,מה הנפק"מ בין אמונה לבטחון ,בטחון

בזה"ז ,להתחזק בבטחון ,השתדלות ב' פעמים] (ויהי מקץ שנתים ימים) [מא ,א] כאיל תערוג ,תשע"ה

פרשת מקץ

עומקא דפרשא ,תשע"ג תשע"ו נשיח בחוקיך ,תשע"ו דרכי החיזוק ,תשע"ו שפת אמת ,תרנ"ט

באתר "בינינו" :

איש לרעהו ,תשע"ז
בטחון והשתדלות  -בעניני פרנסה [היכן נצטווינו בתורה על "בטחון" ,מהו "ביטחון" ,הלימוד מפרשת
המן ,הרבה שלוחים למקום ,בכל מעשה ידיך ,נחום איש גמזו 'גם זו לטובה' האם יוסף נתבע על העדר
ביטחון ,נקודת האיזון בין מצות הבטחון לבין חובת ההשתדלות [אם ירבה בהשתדלות מכפי ערכו הרי זו
כפירה ,ואם ימעיט יבוא לכפו ר] חמש דרגות הביטחון במשנת הרב דסלר ,בטחון "מזוייף" שמקורו בעצלות,
דרגת הבטחון של כלל הציבור ,דרגת הביטחון בארץ ישראל ,לימוד בנו אומנות ,דברי רבי נהוראי ,קביעת
עיתים לתורה אף על חשבון רווח צפוי ,התפילה כמעשה השתדלות ,ירבה בצדקה ,ימנע ממעשי עוולה ,ישוב

הדעת בעבודת ה' ,ביטוח מפני שריפה וגניבות וביטוח לרכב  -האם יש בו חסרון ב"בטחון"] עולמות ,רפב
(חלק א)
בטחון והשתדלות  -בעניני רפואה [ לא הערוד ממית אלא החטא ,חזרה בתשובה ותיקון החטא העומד

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

בשורש המחלה ,מאידך 'ורפא ירפא' מכאן שנתנה רשות לרופא ,היכן נמצאת "נקודת האיזון" בין הבטחון לבין
ההשתדלות בשעת מחלה ,חזקיה המלך שגנז את "ספר הרפואות ,דברי הרמב"ן "מה חלק לרופאים בבית

(גם משנים

עושי רצון ה' ,חובת ההשתדלות ברפואה "אלטרנטיבית" ,האם מותר לחולה מסוכן להימנע מ רפואה "רגילה"
ולקבל טיפול ברפואה "אלטרנטיבית ,חולה שקיבל הפניה מרופא לגשת למיון בשבת -ו רבו שנתן לו רפואה

קודמות)

כלשהי ובירכו ברפואה שלימה  -בקול מי ישמע ,כאשר לא ידוע על בעיה רפואית ,האם צריך לבצע בדיקת
אולטרא סאונד וסקירת מערכות בזמן ההריון ,או שאפשר ל סמוך על תפילה לה' וברכה מחכם ,תפילה על
חולים שלא נראה בדרך הטבע שיש סיכוי לרפואתם ,האם יש בביטוח חיים חסרון בבטחון ,חובת ההשתדלות

באתר "בינינו":

לפרנסת משפחתו לאחר אריכות ימיו] עולמות ,רפב (חלק ב)
מידת הביטחון [ביאורו של הרבי ר' זושא] במשנת הפרשה ,תשע"ד
מידת הביטחון [בקשר לפרנסה בשנת השמיטה] מדי שבת ,תשע"ו

שבילי פנחס ,תשע"ד

ניתן להעביר או

מידת הביטחון [בקשר לפרנסה בשנת השמיטה] עומקא דפרשה ,תשע"ב

להפיץ דף זה

נושא בפרשה:

כבוד המלכות

לתועלת הרבים

כבוד המלכות [משה רבנו ,אהרן הכהן ,יעקב אבינו ,דניאל ,אליהו,יוסף ,חנניה מישאל ועזריה ,חלקו כבוד
למלכות  ,טעם הדבר ,הברכה על ראיית מלכי ישראל ומלכי אומות העולם ,לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת
מלך שאם יזכה יבחין ,האם יש דין מלך בזמן הזה ,במשטר דמוקרטי  ,ברכה על ראיית מלכה ,מלך ישראל
רשע ,מלך או נשיא יהודי של מדינה זרה ,גדרי ראיית המלך ,דמותו או כבוד פמלייתו ,שיירת המלך,
באמצעות משקפת ,בשידור חי  ,מלך הלבוש בגדים אזרחיים ,או בחדרו בארמון ללא גינוני מלכות ,מלך
הנמצא בביקור מחוץ לממלכתו ,לעבור על איסור דר בנן לברך מלך ,ביטול תורה לצורך זה ,ברכה על מלך

המשיח שיתגלה במהרה] (ויגלח ויחלף שמלותיו-ברש"י) [מא ,יד] עולמות ,רלט
תשע"ג

אורות הגבעה,

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מדוע תרגם כאן אונקלוס ויגלח 'וספר' [במקום 'וגלח' כדרכו] (ויגלח ויחלף שמלותיו-ברש"י) [מא ,יד]

במשנת הפרשה ,תשע"ו
תגלחת יוסף מפני כבוד המלכות [בתער ,בחג] (ויגלח ויחלף שמלותיו-ברש"י) [מא ,יד] מלאכת
מחשבת ,תשע"ז רוממות ,תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת מקץ
באתר "בינינו" :

שאר עניני הפרשה:
רכיבה על בעל חיים בשבת ויו"ט (וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו) [שביתת בהמתו ,חי נושא את
עצמו ,שבות ,מחמר ,רכיבה על מרכבה מצרית הרתומה לשני סוסים ,מרכבת המשנה ,שניים שעשאוה ,צער

למאגר עלוני

בעלי חיים] [מא ,מג] שלמים מציון ,תשע"ז
חלומות  -האם יש בהם ממש ? (ופרעה חולם) [מא ,א] אורייתא ,תשע"ב
תשע"ב

עולמות ,רלה

תורה והוראה ,תשע"ב-חלק א'

עומקא דפרשא,

תורה והוראה ,תשע"ב-חלק ב'

נשתטה המשלח (וישלח פרעה ויקרא את יוסף) [מא ,יד] אשר ליהודה ,תשע"ד
מדוע מל יוסף את המצרים ? [מא ,נה] אשכול יוסף ,תשע"ג
הכנת שולחן מערב שבת (וטבוח טבח והכן) [מג ,טז] זרע ברך ,תשע"ו
ברכת הגומל להולך מעיר לעיר (הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם) [מד ,ג] זרע ברך,
תשע"ו
מדוע נטל יוסף את שמעון מכל האחים [לטובת שמעון לסדר לו כפרה ,או לטובת יוסף מפני מסוכנותו

של שמעון] (ויקח מאתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם) [מב ,כד] מלאכת מחשבת ,תשע"ו
מדוע יוסף אסר את כל האחים ושחררם ורק אז נטל את שמעון [יחדו אחד מהם ,יהרגו ואל יעברו]

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

(ויקח מאתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם) [מב ,כד] מלאכת מחשבת ,תשע"ו
טענת הרי שלך לפניך בגנב המחזיר את הגניבה [גם אם ירד מחיר החפץ ,מפני נזק או סיבה אחרת,

גנב מחויב לשלם וגזלן מחויב להשיב] (האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד) [מד ,יז] נוה

ניתן להעביר או

ההיכל ,תשע"ב

להפיץ דף זה

מענייני דיומא:

לתועלת הרבים

שבת חנוכה :

ובתנאי שלא

מזקנים אתבונן  -מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א תשע"ז
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום לשבת חנוכה מקץ ,תשס"ח
קובץ גליונות מגדולי ישראל וישב-חנוכה תשע"ו

חנוכה ,תשע"ג תשס"ט ,תשע"ו

מקץ-חנוכה תשע"ו

כאיל תערוג  -עניני חנוכה ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א תשע"ד-תשע"ה-תשע"ו
מוצ"ש חנוכה  -מה קודם נרות או הבדלה מעדני אשר ,תשע"ג בנתיבות רבינו ,תשע"ה

יבוצעו בו
שינויים

הזכיר 'יעלה ויבוא' לפני 'רצה'  -האם חוזר לאומרו שוב ? שמעתתא עמיקתא ,מקץ תשע"ו
בעל ששכח בער"ש לברך על החנוכיה  -האם אשתו תכלול הברכה בהדלקת נרות ? וישמע
משה ,מקץ תשע"ה
המתארח בשבת בחנוכה  -היכן ידליק בער"ש ובמוצ"ש ? שמעתתא עמיקתא ,חנוכה תשע"ג
הגר"א רובין ,תשע"א
שכח להדליק נר חנוכה בער"ש ,ומדליק אור לחולה  -האם יכוון לחנוכה ? הגר"א גניחובסקי,
מקץ תשע"ד

אורח בער"ש אחר שבעה"ב הדליק ,האם יוסיף מעט שמן לנרות הדולקים ,ויוכל לברך ?

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת מקץ
באתר "בינינו" :

משנתה של תורה ,תשע"ו (עמ' ט)

האם מותר לטלטל בשבת דף עליו רשום סדר הדלקת נר חנוכה? ממשנתה של תורה ,תשע"ו
אמירה לנוכרי לצורך הדלקת נר חנוכה [הכנת שמן בחנוכיה ,לצורך הידור בשמן זית ,צורך מוסיף

למאגר עלוני

והולך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

המדליק בתוך ביתו [ועיקר הפרסום הוא לבני הבית] ובליל שבת יסעד אצל הוריו ,וכשיחזרו
הביתה כבר יכבו הנרות ,האם עדיף שידליק בחלון הפונה לרה"ר? וישמע משה ,תשע"ו

פרשת השבוע

בחור ישיבה הנמצא בביתו בשבת חנוכה וחוזר במוצ"ש לישיבה ,האם ידליק בבית בזמן או
בישיבה מאוחר ,או בישיבה ע"י שליח בזמן? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

ומועדים

נר חנוכה שכבה בערב שבת ,האם יש חיוב להדליקו עוד הפעם כיון שנכבה קודם זמן הדלקה?
מעדני אשר תשע"ג

(גם משנים

נשיח בחוקיך ,תשע"ו

האם בשבת אסור להשתמש בנרות החנוכה לאחר החצי שעה ,כיוון שהיה מוקצה בין

קודמות)

השמשות? מעדני אשר תשע"ו

איך אפשר לצאת בשבת מצות הדלקת נרות חנוכה לבית שמאי הרי השמן והפתילה אינם שלו?

באתר "בינינו":

מעדני אשר תשע"ג
נר חנוכה שהזיק והמזיק בערב שבת טועמיה ,תשע"ו

מדוע נר חנוכה קודם לקידוש היום מפני פרסום הנס [של חנוכה] ,הרי גם קידוש היום הוא
פרסום הנס [עדות על בריאת העולם] ? מעדני אשר תשע"ו
עיטורי מרדכי ( 112עמ')  -חנוכה תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

~

~

~

~

~

~

~

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

יבוצעו בו

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

שינויים

