מראי מקומות לפרשת מטות
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
פנינים  -תשע"ג
שבת טיש  -תשע"ו
מידות טיש  -תשע"ו
איש לרעהו  -תשע"ד
מאורות הפרשה  -תשע"ב
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד
דברי ישרים  -תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ו
סיפורי צדיקים  -תשע"ה תשע"ד תשע"ג
נר לשולחן שבת  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב

נושא בפרשה :טבילה והגעלת כלים

טבילת כלים [חיוב טבילת כלי גוי מדאוריתא או מדרבנן ,כלי מתכות וכלי זכוכית ,השימוש בכלים שאינם
טבולים ,דין האוכל שהיה מונח בכלים שאינם טבולים ,כלים השאולים או שכורים מגוי ,כלים העומדים
לסחורה ,כשאין באפשרותו לטבול הכלים ,חיוב הטבילה על בעל הכלי או על המשתמש ,מאימתי חלה
חובת טבילה ,שימוש בכלים בבתי מלון ומסעדות ,מאכלים הנקנים בתוך כלי ,כלים חשמליים גדולים
שאינם נכנסים למקווה] (כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש) [לא ,כג] עולמות ,קיב
תשע"ה נשיח בחוקיך ,תשע"ו

שלמים מציון,

הגעלת כלים [כלי בן יומו ,סוגי הכלים ,אין ברכה על ההגעלה] (כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש)
[לא ,כג] עומקא דפרשא ,תשע"ד

שימוש בכלי סעודה קודם טבילה ,שלא לצורך אכילה [טרמוס חדש לא טבול ,למלא בו מים חמים
לצורך רחיצת תינוק] (כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש) [לא ,כג]

שלמים מציון ,תשע"ה

בשר וחלב בכלי שלל מלחמת סיחון ועוג ,וטבילת כלים בהם [השונה ממלחמת מדין שבה נצטוו] (כל
דבר אשר יבוא באש תעבירו באש) [לא ,כג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

טבילת כלי גוי שנועדו למכירה [האם חייב המוכר לטבול ,האם מועילה טבילתו] (כל דבר אשר יבוא
באש תעבירו באש) [לא ,כג] שלמים מציון ,תשע"ו
טבילת אריזות מתכת או זכוכית המשמשות לשיווק מזון [בקבוקי שתיה ,פחיות שימורי מזון ,כלי חד
פעמי ,כלי למיחזור ,החזרת קפה לקופסה ,כלי מסחר ,שימוש בדרך סעודה] (כל דבר אשר יבוא באש
תעבירו באש) [לא ,כג] נוה ההיכל ,תשע"ג

שלמים מציון ,תשע"ו

האם מותר להגעיל כלי מבשרי לחלבי [בכל השנה ,בערב פסח ,אם נטרף ,אם עברו י"ב חודש] (כל דבר
אשר יבוא באש תעבירו באש) [לא ,כג] מעדני אשר ,תשע"ג

נושא בפרשה :הנדר והפרתו

קבלת מנהג ים כנדרים ודרכי התרתם [אימתי נעשה מנהג כנדר ,מדאוריתא או מדרבנן ,תוקף המנהג על
הדורות הבאים ,מנהג בטעות ,חומרה ,כל נדרי] (לא יחל דברו) [ל ,ג] עולמות ,קסג

נדרי צדקה במחשבה [אמירה לגבוה  -במחשבה ,כתב המחאה לצדקה והתחרט ,החילוק בין חיוב מטעם
נדר לבין זכות ממון של העניים ,חשב לתת לעני אחד והלך האם יתן לעני אחר] (לא יחל דברו) [ל ,ג]
עולמות ,יד
נדר על נדר [בנדר רגיל ,בנדר נזירות] (לא יחל דברו) [ל ,ג] אורות הגבעה ,תשע"ד
הנשבע שלא יאכל שבעה ימים (לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה) [ל ,ג] נר יששכר ,תשע"א פניני
מנחת חינוך ,תשע"ו

המדיר הנאה את חבירו ,האם רשאי לתת לו צדקה [השבת אבידה ,הלוואה ,לשלוח ע"י שליח ,ללמדו]
(לא יחל דברו) [ל ,ג] מעדני אשר ,תשע"ד

נשבע על מצוה שמחויב בה מספק [נשבע בכולל גם על בין השמשות ,נשבע לא לשאת אשה ,נשבע שלא
לשמוע קול שופר של מצוה] (לא יחל דברו) [ל ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

נשבע לבטל מצוה [הבדל בין נדר על החפצא ושבועה על הגברא ,כשכולל גם דבר הרשות ,נשבע שיבצע
פעולה בתאריך מסוים והתברר שהוא שבת ,מהות עקירת חכם את הנדר למפרע ,הבדל בין מפרש שכולל
דבר הרשות לבין סותם דבריו] (לא יחל דברו) [ל ,ג] הגר"א עוזר ,תשע"א

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

עבירה שאם היא עבירה ,אינו עבירה [א .גירש אשתו על תנאי שתעבור עבירה ונשאת לאחר ונדרה
והפר לה בעלה השני .ב .כתב בשבת ע"ג כתב גט כשהכתב השני לשמה מקרי כתיבה אך אם כתבו במזיד
דינו כנכרי ואז לא הוי גט ולא הוי כתיבה .ג .אשה שאינה נאמנת לומר לבעלה שנאסרה עליו ,כי עיניה נתנה
באחר ,אך אם מותרת לו ,לא נחשוש לעיניה נתנה באחר ,מאסר עליו וכו' .ד .מקלקל בחבורה בשבת .ה.
אמאי אין עד נעשה דיין .ו .המגרש ע"מ שלא תנשא לפלוני .ז .אם הקנו המנחה לסוטה ע"מ שלא תפגל,
ופיגלה בטל התנאי ואין הקרבן שלה .ח .כללי גלגל החוזר] (לא יחל דברו) [ל ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
ערך הדיבור ומעלת השתיקה (לא יחל דברו) [ל ,ג] אורות הגבעה ,תשע"ה

שלמים מציון ,תשע"ו

משמעות הפרת הבעל במקרה של הפקעת קידושין [אפקעינהו קידושין למפרע ,ומתברר שלא היה
בעלה ,ומה הדין אם בעלה היה כהן ואכלה תרומה מחמתו ,מדאוריתא או מדרבנן] (לא יחל דברו) [ל ,ג]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

חצי שפחה וחצי בת חורין ,האם בעלה יכול להפר נדרה [דברי המנחת חינוך והחזון איש] (לא יחל
דברו) [ל ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

מסירת 'מודעה' בביטול נדרים [מדין נדר טעות ,מדין ביטול מראש ,זכר המודעה או לא] (לא יחל דברו)
[ל ,ג] אורות הגבעה ,תשע"ג

'התרת' ו'הפרת' נדרים [בעל מום חכם ,למפרע או מכאן ולהבא ,נדר הוי דבר שיש לו מתירין ,מכאן
ולהבא למפרע] (לא יחל דברו) [ל ,ג] הגר"א עוזר ,תשע"ב
התרת נדרים ע"י הדיוטות במקום שיש מומחה (לא יחל דברו) [ל ,ג] מחמדי התורה ,תשע"ב
מדוע נשים אין נוהגות להתיר נדרים בערב ר"ה? (לא יחל דברו) [ל ,ג] מעדני אשר ,תשע"ב
מדוע קטנים מעל גיל י"ב אין נוהגים להתיר נדריהם בערב ר"ה? (לא יחל דברו) [ל ,ג] מעדני אשר,
תשע"ב

גדרי הפרת הנדרים ע"י האב והבעל וביטולם [ביום שמעו ,דבר שיש לו מתירין] (לא יחל דברו) [ל ,ג]
הגר"א שיינין ,תשע"ג

אשה שנדרה בין השמשות ,האם בעלה יכול להפר לה? [ביום שמעו ,דבר שיש לו מתירין] (לא יחל
דברו) [ל ,ג] מעדני אשר ,תשע"ב

חצי שיעור בשבועה ונדר [חצי שיעור בשבועה מול חצי שיעור בשאר איסורי תורה ,חזי לאצטרופי ,באופן
שא"א לאצטרופי ,כגון יוכ"פ סמוך ללילה ,באיסור בל יראה ובל ימצא ,דין יוצא מן הטמא ,איסור חדש
משום 'הרחקה' או מחמת שם האיסור המסוים של האיסור המקורי] (לא יחל דברו) [ל ,ג] הגר"א עוזר,
תש"ע

'כל נדרי' בערב יוכ"פ ,והיתר נדרים בערב ר"ה [מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות' ,מדין 'התרת
נדרים' ,או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור' ,אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה ,היתר נדרים בערב
ר"ה ,מדין 'פתח' או 'חרטה' ,האם המתירים הם 'בית דין' ,האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית
דין שקול'' ,כל נדרי' לשעבר או להבא ,אמירתו ג' פעמים ,זמן אמירתו ,אמירת הפסוק "ונסלח" לאחריו]
(לא יחל דברו) [ל ,ג] עולמות ,קכא
עניני נדרים במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א כאיל תערוג ,תשע"ו

האם האב יכול להפר נדרים שאין בהם עינוי נפש? (מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה) [ל ,ז-ח]
מלאכת מחשבת ,תשע"ו
האם קטן יכול להפר את נדרי אשתו? (מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה) [ל ,ז-ח] פניני מנחת חינוך,
תשע"ו

שאר עניני הפרשה:

מכת מרדות לנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו טלה [אשה שהפר לה בעלה ,הקדש שנפדה ולא ידע ,טבל
שעישרוהו ולא ידע ,זרק חץ לפגוע בחבירו ופגע בעץ ,רצה להרוג פלוני ונתברר שהוא רודף] (לא יחל דברו)
[ל ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
כפרה על מחשבת חטא (וה' יסלח לה) [ל ,ו] ממשנתה של תורה ,תשע"ד

מחשבה רעה שנהפכה לטובה [התכוון להזיק לרכוש ונהפך לריוח ,התכוון להזיק לאדם ,יוסף ואחיו
האם צריכים האחים מחילה ,התכוון לחלל שבת וביצע הצלה ,נתכוון לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה]
(וה' יסלח לה ,ברש"י) [ל ,ו] נוה ההיכל ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ג

עולמות ,קלד דפי עיון ,תשע"ג

תקיעת שופר בזמן המלחמה ,מדיני המלחמה ,או מדין תקיעה בעת צרה (וישלח אותם משה...
וחצוצרות התרועה בידו) [לא ,ו] שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ה

הקשר בין מה שקצף משה על שרי החיל למה שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי מדין (ויקצוף משה על
פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה( [לא ,יד] שבילי פנחס ,תשע"ד

אשכול

יוסף ,תשע"ד
שמירת שבת של גר שמל ולא טבל (אתם ושביכם ,ברש"י) [לא ,יט] נוה ההיכל ,תשע"ד

איסור לתלמיד לקרוא לרבו בשמו [הזכרת שם רבו בתפילה] (אשר ציוה ה' את משה ,ברש"י) [לא ,כא]
שלמים מציון ,תשע"ה

מה המיוחד ב"עטרות ודיבון" [חיוב לתרגם פסוק זה במסגרת לימוד "שניים מקרא"] (עטרות ודיבון)
[לב ,ג] במשנת הפרשה ,תשע"ה
בקשת בני גד ובני ראובן (יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה) [לב ,ה] נר יששכר ,תשע"א ישיבת מיר,
תשע"ו

רוממות ,תשע"ו

נר יששכר ,תשע"ו

איסור יציאה מארץ ישראל [מפקיע עצמו מקיום מצוות התלויות בארץ ,בזמן הזה ,לעבר הירדן,
מדאורייתא או מדרבנן ,לנשים ,יצא בהיתר ,וממשיך לטייל ,חיוב עליה ,האופנים שמותר] (יותן את הארץ
הזאת לעבדיך לאחוזה) [לב ,ה] תורה והוראה ,תשע"ה

עולמות ,טו

מראית העין [חשד ומראית העין ,האם מדובר על עבירה בעבר או עבירה בעתיד ,באיסור דאוריתא או
באיסור דרבנן ,כשמצוי מי ן היתר ,אכילת בשר עוף עם חלב שקדים ,שניצל פרווה עם גבינה ,דברים שלא
הוזכרו בש" ס כגון קמח מצה בפסח ,ברכה על מצוות שקיומן משום חשד ומראית העין ,לבישת פאה נכרית,
תליית בגדים לייבוש בערב שבת ,נסיעה ברכב לאחר זמן הדלקת נרות] (והייתם נקיים מה' ומישראל)
[לב ,כב] עולמות ,ריג

אשר ליהודה ,תשע"ד

עומקא דפרשא ,תשע"ג

תורה והוראה ,תשע"ב

משפטי התנאים [תנאי כפול ,הן קודם ללאו ,תנאי קודם למעשה ,אפשר לעשותו ע"י שליח" ,מעכשיו"
אם צריך משפטי התנאים ,מחילת תנאים ,תנאי "על מנת" ,ההבדל בין תנאי "אם" לבין "לאחר שלושים
יום" ,איגלאי למפרע וחלות למפרע ,תנאי בחליצה] (אם יעברו בני גד ובני ראובן) [לב ,כט-ל] הגר"א עוזר,
תשע"ד
כיצד לצור על עיר בזמן המלחמה ,ותכלית המצור (ויצבאו על מדין) [לא ,ז] הגר"א שיינין ,תשע"ב
פניני מנחת חינוך ,תשע"ו

מהות היתר אכילת מאכלות אסורים בזמן המלחמה [מדוע לא נצטוו על גיעולי נכרים במלחמת סיחון
ועוג] הגר"א שיינין ,תשע"א פניני מנחת חינוך ,תשע"ו

~

~

~

~

~

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

~

תשע"ו ( 12עלונים)

תשס"ח תשס"ט תשע"א תשע"ג תשע"ד

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת מטות ,על דרך ההלכה החידוש
והפילפול ( 151עמ')
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