לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמות
באתר "בינינו" :

פרשת שמות
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

(קישורים להורדה חינם)
[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני
אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

ניתן להעביר או

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שי"ח

משנתה של תורה

קול יעקב

להפיץ דף זה

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

לתועלת הרבים

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

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

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

לצפיה בעשרות

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

שיעורים על
פרשת שמות
באתר "בינינו" :

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:
[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

שנים מקרא ואחד תרגום
קריאת שם

[ואלה שמו"ת]

למאגר עלוני

[ואלה שמות]

הריגת והצלת עובר

פרשת השבוע

[וראיתן על האבניים]

הפג בהלכה
הנקה

ומועדים

[אשה מינקת מן העבריות]..

שמו של משה רבנו

[כי מן המים משיתיהו]

שבועת משה לחותנו
ה'מרים יד' על חברו
חליצת מנעלים

(גם משנים

[ויואל משה]

קודמות)

[למה תכה רעך]

[של נעליך]

באתר "בינינו" :

שם ה'
מילת בנו של משה ע"י ציפורה

הכרת הטוב

ניתן להעביר או
שאר עניני הפרשה...

להפיץ דף זה

נושא בפרשה :שנים מקרא ואחד
קריאת שנים מקרא ואחד תרגום
התורה ,תשע"ג
(עמ' ל)

תרגום [ואלה שמו"ת]

[מתי ,באיזה אופן ,עד מתי] [א ,א] עומקא דפרשא ,תשע"ה

מעדני אשר ,תשע"ג

עיון הפרשה ,תשע"ג (עמ' מד)

דברי שיח ,תשע"ו

דברי שי"ח ,תשע"ז

עיון הפרשה ,תשע"ה (עמ' פא)

מחמדי

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

באר הפרשה ,תשע"ז

מאור השבת ,תשע"ט

שינויים

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום [שיעור החיוב ,האם יוצא ידי חובה בשמיעה מהש"ץ ,שומע כעונה,
שמיעה וקריאה בבת אחת ,אופן הקריאה ,לקרוא מספר תורה ,זמן קריאתה ,קריאה ביום טוב ,אם חייב

להשלים כשלא קרא כל השנה ,קריאת תרגום או פירוש] הרב נחום קסטנר שליט"א

בנתיבות ההלכה

לצפיה בעשרות

 שבועות ,תשע"חקריאת שנים מקרא ואחד תרגום [טעם התקנה ,קריאת רש"י במקום תרגום] עין יצחק ,תשע"ח

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום [סדר הקריאה ,בשבוע שחל יו"ט בשבת ,על הסדר ,חיסר פרשה,
תרגום מדויק ,הבנת התרגום ,קריאת ההפטרה] פניני אי"ש ,תשע"ח

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום [בכל יום מיום א' ,אם הקדים התרגום יצא ,מי שלא קרא פרשה אחת
ישלים פריותיו ואח"כ יקרא הנוכחית ,א"צ לקרוא ההפטרה ,לבישת בגד עליון בקריאת שנים מקרא ,חיוב

שיעורים על
פרשת שמות
באתר "בינינו" :

קריאת שנים מקרא] פניני אי"ש ,תשע"ט

דיני שנים מקרא ואחד תרגום

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' כא)

הקשר בין שמו"ת לאריכות ימים

[ודרשות בשמחות מעין הפרשה] מאמרי "עינינו גל" ,אוסף גליונות

ישיבת מיר ,תשע"ח (עמי יא)

שמיעת שמו"ת בטלפון [קול הלשון] וחזרה בעל פה עם ההקלטה [אמירת פסוקי התורה בעל פה,
דברים שבכתב] פרי עמלנו ,תשע"ט
אמירת שמו"ת אצל הגר"ח קנייבסקי שליט"א [בעמידה ,בע"ש אחר הצהרים] דברי שי"ח ,תשע"ט

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום [לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום,
שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור ,מאריכים לו ימיו ושנותיו ,מחלוקת הראשונים בגדר התקנה לקרוא
שמו"ת  -האם עניינה כחובת קריאת התורה בכל שבת ,או שהיא תקנה כדי שיהא רגיל במה שהציבור
קוראים ,ונפקא מינה לחיוב קריאת פרשיות יו"ט וארבע פרשיות שמו"ת ,עוד צ"ע אם חיוב שמו"ת הוא
מגדרי תלמוד תורה ,ונפקא מינה לקריאתו על ידי ָאבֵ ל בימי השבעה ,זמן קיום המצוה לכתחילה ,ובדיעבד.
ודין הקובע לכתחילה להשלים שמו"ת אחר השבת ,האם יוצא ידי חובתו ,שבוע שלא יקראו בו פרשת
השבוע ,משום יום טוב שחל בו  -מאימתי מתחיל חיוב קריאת שמו"ת ,המשלים כמה פרשיות בקריאת
שמו"ת ,האם עליו לקרוא תחילה הפרשה שהציבור קוראים באותו השבוע ,פרטי דינים בקריאת שמו"ת:
הסדר הנכון בקריאת המקרא והתרגום ,הפסק בדיבור באמצע הקריאה ,קריאה בטעמים ,חובת קריאת
תרגום ופירוש רש"י ,וכיצד ינהג מי שאין סיפק בידו לקרוא גם תרגום וגם פירוש רש"י ,דברי האריז"ל
שאין לקרוא מקרא בלילה .ועל פי זה דנו הפוסקים בענין קריאת שמו"ת ,אמירת תהילים או פסוקי ברכה

באתר "בינינו" :

בלילה] עולמות ,קכג

ניתן להעביר או

דיני שנים מקרא ואחד תרגום [סדר צורת הקריאה ,תרגום אונקלוס ורש"י ,שינוי בסדר הקריאה ,זמן
הקריאה] דברי הלכה ,תשע"ו

(גם משנים
קודמות)

להפיץ דף זה

השלמה בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום [מה יקרא קודם של שבת זאת או של שבוע שעבר] מחמדי

לתועלת הרבים

מי שאינו יכול לדבר באופן זמני האם חייב לשמוע שנים מקרא מאחר [וכן בסומא] שיעורי ליל שבת

ובתנאי שלא

התורה ,תשע"ח

הרב זילברברג ,תשע"ח

האם מי שהפסיד חלק מקריאת התורה צריך ללכת להשלים את מה שהחסיר? [יחיד שנאלץ

יבוצעו בו

להתפלל ביחידות ,התפלל בציבור ולא שמע חלק מקריאת התורה ,לשמוע קריאת התורה תוך כדי תפילתו]
נר יששכר ,תשע"ח

שינויים

האם מותר להוציא ספר תורה כדי לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום? אבל שאסור ללמוד תורה
האם מותר לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום באמצע השבוע או בשבת?

(ואלה שמות) [א ,א] מעדני

לצפיה בעשרות

אשר ,תשע"ג

שיטות הראשונים בקריאת שמו"ת [ביאור שיטת מהר"ם ושיטת ר"י שירליאון ,ביאור שיטת ר'
שמחה] ירחון האוצר (יב) ,תשע"ח (עמ' קלז) [פרק א-ב מספר מפנינים יקרה]

הדעות הסוברות שרצוי לקרוא שמו"ת דוקא בשבת

ירחון האוצר (טז) ,תשע"ח (עמ' קלה) [פרק ד'

מספר מפנינים יקרה]

האם זמן קריאת שמו"ת מתחיל ומסתיים במנחה של שבת ,או במוצ"ש?

ירחון האוצר (יז) תשע"ח,

(עמ'עמ' מג) סז) [פרק ג' מספר מפנינים יקרה]

מהו זמן מנחה ,בו מתחיל ומסתיים זמן שמו"ת בכל שבת?

שיעורים על
פרשת שמות
באתר "בינינו" :

ירחון האוצר (כ) ,תשע"ט( ,עמ' רמד)

[פרק ה' מספר מפנינים יקרה]

קריאת שמו"ת בשבת שלאחר יו"ט

ירחון האוצר (כ) ,תשע"ט( ,עמ' רמד) [פרק ו' מספר מפנינים יקרה]

למאגר עלוני

זמן קריאת שמו"ת של 'וזאת הברכה' ו'בראשית' ירחון האוצר (כ) ,תשע"ט( ,עמ' רמד) [פרק ז' מספר

פרשת השבוע

מפנינים יקרה]

סיכום השיטות לקריאת שמו"ת

ירחון האוצר (כ) ,תשע"ט( ,עמ' רמד) [פרק ח' מספר מפנינים יקרה]

שיטות נוספות לגבי זמן קריאת שמו"ת [רב עמרם גאון ,אדר"ת ,מנורת המאור ,חזו"א] ירחון האוצר
(כא) תשע"ט( ,עמ' פח) [הוספות לספר מפנינים יקרה]

עד מתי רשאי להשלים שמו"ת? [תחילת זמן קריאתה ,לפני סעודת שבת ,סוף זמן קריאתה ,הגיע זמן
מנחה ועדיין לא התפלל ,זמנה לכתחילה ,לא השלים כל פרשיותיו ,שמו"ת בפרשת וזאת הברכה ,השלמתה
בשמחת תורה אחר שקראו פרשת בראשית ,השלמה לאחר שמחת תורה ,פרשת בראשית] שמעתא
עמיקתא ,תשע"ח מאור השבת ,תשע"ה

נושא בפרשה :קריאת שם

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

[ואלה שמות]

ניתן להעביר או
מדוע נקרא החומש בשם "שמות"? [שמו של משה] מרבה תורה ,תשע"ז

קריאת שמות לבני אדם [משמעות נתינת שם ע"י ההורים ,הצורך בשם ,מועד נתינת השם ,שמות מן
המקורות ושמות אחרים ,תרגום שמות ,שמות שאינם מקובלים] [ב ,כ] תורה והוראה ,תשע"ו

קריאת שם בנו על שם אבותיו או על שם הפרשה? [אביו או רבו ,מצוות כיבוד אב ,זכות האם או
האב ,קריאת שם תמורת תשלום] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א ,תשע"ח

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

קריאת שמות ושמירת היחוס המשפחתי [בשמות המשפחה] עשר עטרות ,תשע"ט
נתינת שם של רשע [שם רשעים ירקב ,הלכה או קללה] נוה ההיכל ,תשע"ג

שם של רשע וקריאת "רשע" [שכנא ושבנא ,הקורא לחברו "רשע" ,עונש לזה ,עז פנים נקרא רשע ,שם
רשעים ירקב] עומקא דפרשה ,תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

קריאת שם לנולד ['שמא גרים' ,לעולם יבדוק אדם בשמות ,קריאה בשמות של רשעים ,ושימוש בשמות
של נכרים ,ומה הדין כאשר רוצה לקרוא על שם אמו שנקראה בשם לועזי ,טעמים לצוואת רבי יהודה
החסיד שלא יהיו שמות החתן והחותן או הכלה וחמותה שווים ,האם מותר לקרוא לאח ואחות בשם
שורשי אחד [צבי וצביה] ,כיצד נוהגים בקריאת שמות על שם מי שנפטר צעיר ,האם ראוי לתת לילד שני
שמות על שם שני בני אדם ,נתינת שֵ ם לזכר נפטר טובה לנפטר או לילד ,שֵ ם מפרשת השבוע או שֵ ם של
סבא  -מה עדיף ,ופרטים בסגולת השמות על שם מאורעות וחגים ,נתינת ממון עבור קריאת שֵ ם ,שינוי שמו
של חולה מסוכן] [כט ,לא] עומקא דפרשא ,תשע"ב עולמות ,לח

דברי שיח ,תשע"ד

קריאת שם לנולד [חשיבות נתינת השם ,טעה בנתינת השם ,מנהג אשכנז וספרד בשמות החיים ,שם של
רשע ,שם חול בחו"ל ,שם שאינו מקובל ,שם קודש ,שמות חדשים ,זמן קריאת שם לבן לבת ,הכרזה בקול
רם] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' נא)

קריאת שם אדם לפי התוכן או לפי התיבה ,וגדרי "שינוי השם"

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמות
באתר "בינינו" :

בגזל [זרח וצוהר] עיון הפרשה,

תשע"ב (עמ' מב)

מעלת נתינת שם לנולד ע"י צדיק

מעיינות בני יששכר ,תשע"ז

שלושה שמות לו לאדם [הוריו ,בני האדם ,ומה שקנה לו] שלמים מציון ,תשע"ו

שמות שווים בשידוכים [כלה וחמותה ,חתן וחותנו ,צוואת רבי יהודה החסיד ,שם עברי ושם לועזי ,שם

למאגר עלוני
פרשת השבוע

ותרגום השם ,דרים בעיר אחרת ,האם מועילה מחילה] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' צ)

הנצחת שם תורם

ומועדים

נוה ההיכל ,תשע"ג

הבדל בשם האשה בין ההברה החסידית לליטאית

אוצר הפוסקים ,תשע"ו

כתיבת שמות פרטיים שמות משפחה ושמות מקומות בארה"ב
כתיב שמות גיטין אשכנזים וספרדים בצרפת
מדוע לא נזכרו האנשים בפרשה בשמם?

אוצר הפוסקים ,תשע"ה

אוצר הפוסקים ,תשע"ו

(וילך איש מבית לוי) [ב ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

נושא בפרשה :הריגת והצלת עובר

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

[וראיתן על האבניים]

ניתן להעביר או
הריגת עובר בישראל ובבני נח
הריגת עובר

ממשנתה של תורה ,תשע"ה

אורות הגבעה ,תשע"ד הגר"א עוזר ,תשע"ג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד מנחת אשר ,תשע"ו

האם או העובָ ר  -בן נח שהרג נפש "ואפילו עובָ ר במעי אמו" ,נהרג
הצלת עוברים [קדימויות בהצלת נפש ֵ
עליו ,האם גם ישראל שהרג עובר נדון כרוצח ,האשה שהיא מקשה לילד ,מחתכים את הוולד במעיה
ומוציאים אותו איברים איברים ,מפני שחייה קודמים לחייו ,עובָ ר ,האם הוא מוגדר כ"נפש" לענין חובת
האם
הצלתו [וחילול שבת להצלתו] ,והאם נחשב "רודף" כאשר הוא מסכן את אמו ,כאשר יש סכנה שגם ֵ
וגם העובָּ ר ימותו בשעת הלידה ,האם מותר להמית את העובר כדי להציל את אמו ,דינו של עובָ ר בתוך
לאם מעצם תהליך ההריון ,ומה הדין
ארבעים הימים הראשונים ליצירתו ,כיצד יש לנהוג במצב של סכנה ֵ
כאשר יש סכנה למעוברת מההריון בגלל היותה חולה כבר במחלה אחרת ,עובר שיש דעת מיעוט שאינו

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

גורם סכנה לאמו ורוב רופאים סוברים שגורם לה סכנה ,האם מותר להפילו ,הפלת עובר כדי להציל את
אמו במקום שגזרו עכו"ם להרוג נשים מעוברות" ,דילול" עובָּ רים [בהריון שיש כמה עובָ רים ,ואם תתפתח
לידה מוקדמת נשקפת להם סכנה ,האם מותר להמית חלק מהם כדי שהאחרים יוולדו בריאים] ,האם
שונה דין הצלת עובָ רים פסולי חיתון מדין הצלת עובָ רים כשרים ,הפלה על ידי תרופות ,הפלה בדרך
"גרמא" ,כאשר יש צורך בהפלה ,מי יבצע אותה :רופא או רופאה ,רופא ישראל או נכרי ,האם יש איסור
בשבירת מבחנה באמצע תהליך הפריה חוץ גופית [רופא כהן ששבר מבחנה שכזו ,הרשאי לשאת כפיו] [א,
טז] עולמות ,קפח

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

הריגת ספק נפש כדי להציל ודאי נפש

(כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו) [א ,כב] הגר"א גניחובסקי,

תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמות
באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :הפג בהלכה

[ותצפנו שלושה ירחים]

למאגר עלוני
הפג בהלכה [תינוק שנולד קודם זמנו ,בעבר ,כיום ,שהיה באינקובטור ,מתי נהיה בר מצוה ,ברית מילה,
פדיון הבן ,חילול שבת] (ולא יכלה עוד הצפינו ,ברש"י) [ב ,ג] עומק הפשט ,תשע"ח

הפג בהלכה [יילוד שחי באמצעות אינקובטור ,דינו של הנולד בחודש שמיני בעבר וכיום ,כיצד
נדע בוודאות האם התינוק נולד בחודש השמיני ,ומה הדין כאשר יש ספק האם נולד בחודש שמיני או
בחודש השביעי או התשיעי .דין תינוק שנולד בחודש השמיני אך" גמרו שערו וציפורניו ,שינוי המציאות
הרפואית ,או בגלל שינוי הטבעים של היילודים ,האם נחשב ביום הלידה כיילוד לכל דבר והאינקובטור
מציל את חייו ,או שנחשב יילוד רק כשיצא מהאינקובטור .ונפקא מינא ,אימתי נימול ונפדה ונכנס לעול
תורה ומצוות .אבלות על פטירת פג ששהה באינקובטור .האם" עּובָּ ר "ו"פג "נחשבים" נפש " נתיחה
לאחר פטירת "פג" ,יילוד שחי שלושים יום רק בעזרת אינקובטור  -האם יצא מדין "נפל" או לא .קריאת
שם לפג קודם ברית המילה .טעם לידת הצדיקים קודם תשעת ירחי לידה] עולמות ,שסט

נושא בפרשה :הנקה

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

[אשה מינקת מן העבריות]..

ניתן להעביר או
האם מותר לבריא לאכול מאכלות אסורות כדי לשכנע חולה מסוכן לאכול? [דבר איסור הנצרך
לרפואתו ,או האכלת חולה ביום כיפור בהטעייתו שיוכ"פ עבר ,האכלת בריאים מפני המגיפה בוילנא ביום

להפיץ דף זה

כיפור] שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק' ,תשע"ז
הידורי כשרות במזון לתינוקות (אשה מינקת מן העבריות) [ב ,ז] משמרת הכשרות ,תשע"ד נוה ההיכל,

לתועלת הרבים

תשע"ה תורה והוראה ,תשע"ג הגר"א עוזר ,תשע"ג

מזון כשר בתכלית [גם מאיסור גזל] למי שעתיד לדבר עם השכינה

אבי עזרי ,תשע"ז

נטילת שכר על דבר שחייב לעשותו [תשלום על ההנקה] [ב ,ט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו אשכול יוסף,
תשע"ג

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

כיצד היה מותר ליוכבד לקחת דמי הנקה ,הרי הניקה את בנה? [מקח טעות ,יורד ,פסיקה] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ו

מנין שסירוב משה לינק מהמצריות לא בא מחמת רגילותו לחלב אמו? [ויניקהו דבש מסלע ,פעולת
הנקה גם מבקבוק ,הנקה בחושך] (אשה מינקת מן העבריות) [ב ,ז] במשנת הפרשה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

מלאכת

שיעורים על

מחשבת ,תשע"ח

כשרות החלב בזמנינו [ערבוב חלב של כשרה ושל טרפה במיכלי החליבה ,האם כל בהמה כשרה מדין
רוב] מלאכת מחשבת ,תשע"ט אספקלריא ,תשע"ט (עמ' לא)

פרשת שמות

חלב שנוצר מאיסורי אכילה אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סד)

באתר "בינינו" :

היתר יניקת תינוק בשבת אספקלריא ,תשע"ט (עמ' עא)

פה שעתיד לדבר עמי יינק דבר טמא

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קמב)

להגן על הילדים ע"י הכנסתם למנזר [והאכלתם איסורים]

נושא בפרשה :שמו של משה

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' פד)

רבנו [כי מן המים משיתיהו]

למאגר עלוני
פרשת השבוע

מדוע נקרא שמו 'משה' ולא 'משוי'?

ומועדים

(ותקרא שמו משה) [ב ,י] מעדני אשר ,תשע"ו תשע"ב

מדוע 'משה רבינו' נקרא כך ,ולא 'רבינו משה'? (ותקרא שמו משה) [ב ,י] מעדני אשר ,תשע"ד
מדוע נקרא 'משה' בשם שנתנה לו בת פרעה? [ולא באחד משמותיו הרבים] (ותקרא שמו משה) [ב ,י]
מעדני אשר ,תשע"ד מרבה תורה ,תשע"ז

נושא בפרשה :שבועת משה

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

לחותנו [ויואל משה]

השבעת עכו"ם וקטן (ויואל משה) [ב ,כ] זרע ברך ,תשע"ו

ניתן להעביר או

חיוב הכרת הטוב (ויואל משה) [ב ,כ] פניני דעת ,תשע"ה

חיוב האדם בכבוד חמיו
ליהודה ,תשע"ד

(ויואל משה) [ב ,כ] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו נשיח בחוקיך ,תשע"ו

אשר

נוה ההיכל ,תשע"ג

כבוד חמיו וחמותו – כמה ? [מקור חיוב כבוד חמיו ,האם חייב בכבוד חמיו ככבוד אביו ,חיוב קימה

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מפני חמיו ,חובת האשה בכבוד חמיה וחמותה ,זהירות בכבוד אשתו ,חומרת איסור הכאה ועונשו ,האם

ובתנאי שלא

כופים להוציאו?] עין יצחק ,תשע"ט

מדוע נשבע משה רבינו לחותנו ,הרי כשרים אין נשבעים?

(ויואל משה) [ב ,כ] אספקלריא ,תשע"ח

יבוצעו בו

(עמ' נג)

היאך ייתכן שמשה נשבע שאת בנו הגדול יפריש לע"ז?
בתו למשה) [ב ,כא] מעדני אשר ,תשע"ה

(ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה

שינויים

נושא בפרשה :ה'מרים יד' על חברו
המכה "רשע" האם נקרא "רשע"

[למה תכה רעך]

(ויאמר לרשע למה תכה רעך) [ב ,יג] עיון הפרשה ,תשע"ד (עמ' פא)

י"ט תירוצים

שיעורים על
פרשת שמות

מתי נחשב "רשע"" ,עושה מעשה עמך"?

(ויאמר לרשע למה תכה רעך) [ב ,יג] מלאכת מחשבת,

באתר "בינינו" :

תשע"ח

איסור הריגת גוי

לצפיה בעשרות

[ומדוע לא נחשב איסור הכאה בין שבע מצוות בני נח?] (ויך את המצרי) [ב ,יב] מעדני

אשר ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ב

הכאה לדרכי חינוך

[ב ,יג] מעדני אשר ,תשע"ה

תורה והוראה ,תשע"ה

תשע"ב רוממות ,תשע"ז

הכאת בנים ותלמידים [המרים יד על חברו ,יסר בנך ויניחך ,הכאה ע"י אב או רב לצורך חינוך ,הכאת

למאגר עלוני

בן גדול ,אפרושי מאיסורא ,ידיעה ברורה או חשד ,איסור הכאה מחמת כעס ,הכאה רק מתוך ראיה
חינוכית ,תדירות ,חיוב תשלומי נזיקין באב ורב שהיכו והזיקו ,האיסור לאיים בהכאה ,משמעת בקטנים,

פרשת השבוע

מניעת הכאה בדורנו ,חינוך אינו מקצוע אלא שליחות] [ב ,יג] עולמות ,תיא

מעדני אשר ,תשע"ה

ומועדים

פסול עדות של המרים יד על חברו [מדאורייתא או מדרבנן] מנחת אשר ,תשע"ט
עד בחופה שהרים יד האם פסל את הקידושין? בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ט

בן נח שהכה את ישראל

(גם משנים

מגישי מנחה ,תשע"ו

הכה באונס [הכה לאפרושי מאיסורא ע"פ עדים ,והוזמו ,האם חייב לשלם על החבלה ,אדם המזיק]

קודמות)

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
מדוע הכה משה את המצרי [עריות ,חובל בחברו ,רודף] ,וכיצד [ביד או בשם]? (ויך את המצרי) [ב ,יא]

באתר "בינינו" :

מלאכת מחשבת ,תשע"ז שלמים מציון ,תשע"ו
כיצד הרב משה את המצרי? (ויך את המצרי) [ב ,יא] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יג)
כיצד הותר למשה להרוג את המצרי [המצרי הכה עברי שלא עבד ,לפי הוראות "דינא דמלכותא"] (ויך
את המצרי ויטמנהו בחול) [ב ,יב] מעדני אשר ,תשע"ב שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תשע"ט

חבל בחבירו בשבת [ויצא דם ,האם פטור דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה או חייב ,או פטור מדין קם
ליה בדרבה מיניה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

איסור הרמת יד על חבירו

[ב ,יג] עומקא דפרשא ,תשע"ד

אורות הגבעה ,תשע"ד

מלאכת מחשבת,

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :חליצת מנעלים

[של נעליך]

לצפיה בעשרות
חליצת נעל בברכת כהנים (של נעליך) [ג ,ה] מחמדי התורה ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ח

האם משה חלץ נעל אחת או שתיים? [טעם החליצה משום קדושת המקום או טעם אחר ,האם חלץ

שיעורים על

במעומד או מיושב ,האם במקום הסנה או רחוק ממנו ,האם ניתן להוכיח מכאן שהיה מלך] (של נעליך

פרשת שמות

ההבדל בין "חליצה" "שליפה" ו"של" לגבי נטילת ידים [לפני הדיבור עם הקב"ה] (של נעליך מעל

באתר "בינינו" :

מעל רגליך) [ג ,ה] האיחוד בחידוד ,תשע"ו ממשנתה של תורה ,תשע"ו

רגליך) [ג ,ה] דברי שי"ח ,תשע"ח

לבישת נעליים במקדש

[משום קדושה או משום חציצה] (של נעליך מעל רגליך) [ג ,ה] עיון הפרשה,

תשע"ב (עמ' מ)

כוהן השוחט קרבן התמיד בבית המקדש ,האם רשאי לנעול מנעלים בשעת השחיטה?

עשר

למאגר עלוני

עטרות ,תשע"ט

האדם מחויב לעבודת השם במדרגתו ,ולא במדרגה דמיונית הגבוהה ממנו

(של נעליך מעל רגליך)

פרשת השבוע

[ג ,ה] בארה של תורה ,תשע"ז

נעל של חליצה [דיני נעל בית דין ,התאמתה לרגל ,חלקי הנעל וחומר היצור ,עקב ,קרסים ולולאות,
רצועות קשירה ,צורת הקשירה ,התרת הרצועות ,נטילת ידיים בנגיעה בנעל חליצה] (של נעליך מעל רגליך)
[ג ,ה] עומק הפשט ,תשע"ח

מהותם של הנעליים [מדוע משה נצטווה להוריד את נעליו? מדוע יהושע נצטווה להוריד רק נעל אחת?
מדוע שבט לוי בעבודתו ללא נעליים?( ]..של נעליך מעל רגליך) [ג ,ה] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

מנעל בהר הבית ובעזרה

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מ)

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :שם ה'
ניתן להעביר או
כוונת השמות [האם הכוונה הנדרשת בהזכרת השמות היא מדיני הבנת פירוש המילים או מגדרי יראת
הרוממות ,ביאור הכוונה באמירת אלוקינו ,החיוב לכוון גם על כתיבת השם נאמר בכל השמות או רק
בשמות הנאמרים בקריאת שמע בלבד • כוונת השמות קודם אמירתם או בשעת אמירתם" .תנאי" בכל
בוקר על כוונת השמות  -האם מועיל על פי ההלכה • אמירת השמות ב"תנאי" בשם ומלכות • טעם אמירת
"אדון עולם" קודם התפילה ,ציור שם הוי"ה מול עיניו כאשר מזכירו • הזהירות בביטוי שם
אדנ"י במדוייק .פירוש הכוונה המעכבת בפסוק הראשון של קריאת שמע  -לכתחילה ובדיעבד ,ומה יעשה
אם לא כיוון כהוגן .האם חובה לכוון בשמות באמירת "שנים מקרא ואחת תרגום  .כוונה בשאר שמות
הקודש" :א-ל"" ,שד-י"" ,צבאו-ת" .האיסור "להגות את השם באותיותיו " -באיזה "שם" מדובר •
הגדרת האיסור ועונשו ,וכיצד מותר לאומרו •הרהור בשם הוי"ה ככתיבתו" .שמות" הקב"ה הם "הנהגות"

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

והזכרתם גורמת לשפע] עולמות ,תיב
אהיה אשר אהיה [מהות השם] [ג ,יד] שבילי פנחס ,תשע"ה שפת אמת ,תרמ"ב

שינויים

מלמד שכתב על לוח בכיתה אהיה אשר אהיה

[מחיקת השם] פניני הלכה-אוסף גליונות ישיבת מיר,

תשע"ח (עמ' לא)
כתיבת השם וקריאתו [אדנו"ת והוי"ה אלוקים] (זה שמי לעולם ,ברש"י) [ג ,טו] תורת ראשי הישיבות,
קובץ גליונות ,תשע"ח (עמ' יט)
האם משה ידע קודם לכן את שם ה'? (זה שמי לעולם) [ג ,טו] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יג)
כתיבה כדיבור (זה שמי לעולם ,ברש"י) [ג ,טו] זרע ברך ,תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמות

מחיקת שם ה' שנכתב בטעות על לוח (זה שמי לעולם) [ג ,טו] וישמע משה ,תשע"ה

שימוש בשמות הקודש [קבלה ,משה רבנו הרג את המצרי ב"שם המפורש" ,ואף דוד המלך וישעיהו
הנביא השתמשו ב"שמות" ,אמוראים שבראו בעלי חיים על ידי צירופי השמות שב'ספר יצירה' [ובשל"ה
הק' מובא שאף השבטים עשו כן] ,רבי אליהו אבד"ק חעלם מסופר שברא 'גולם' .אמרו חז"ל" :יודע היה
בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ" ["על ידי צירופן ובספר יצירה תני להו" ,רש"י] .ובדברי
הרמב"ן נתבאר כי ה"אורים והתומים" היו שמות קודש שהשתמשו בהם ,ויש לתמוה על הנ"ל מדברי
"ּוד ִא ְש ַּתמֵ ש בְ ַּתגָא חֳ לָף  -כל המשתמש בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבא" ,וצ"ע אימתי הותר
חז"לְ :
השימוש ב"שמות" ,ואימתי נאסר .בדיני כישוף מצינו ג' חילוקי דינים[ :א] העושה מעשה על ידי כשפים
חייב סקילה[ .ב] אם אינו עושה מעשה כמו האוחז את העינים ,פטור אבל אסור[ .ג] על ידי ספר יצירה
מותר לכתחילה [ובדין "מעשה שדים" ,יש שאסרו ויש שהתירו] .וצ"ב במה שונה השימוש בספר יצירה
ממעשה כשפים ושדים .כתיבת קמיעות ,לחשים וסגולות ,ושימוש ב"קבלה מעשית" [השבעות שמות
המלאכים] על פי ההלכה ודברי האריז"ל והמקובלים .אדם הנברא בספר יצירה :מה "יחוסו" [האם נחשב

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

כ"ישראל"] ,צירופו למנין ,הריגתו ,בריאת אדם על ידי ספר יצירה בשבת] (הלהרגני אתה 'אומר') [ב ,יד]

(גם משנים

איסור קריאת שם הוי"ה ככתבו ,וגדר קריאת שם אדנו"ת במקום שם הוי"ה ,וכן שאר כתיב

קודמות)

עולמות ,קלה

מחמדי התורה ,תשע"ג

וקרי ,והמסתעף

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קו)

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :מילת בנו של משה ע"י ציפורה
מדוע לא קיים משה מצוות מילה בבנו? [ד ,כד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ו נועם
אליעזר ,תשע"ט
כשמשה יצא לדרך עדיין לא היה בנו בן שמונה ימים

עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' צג) יח תירוצים

פטור "עוסק במצוה" במילת בנו של משה [כשטרוד במצוה ,וכשאינו טרוד ,קודם מתן תורה ,קריאת

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

שמע בפגישת יוסף ואביו] שלמים מציון ,תשע"ח
עיכוב ברית מילה בכדי להתכונן כראוי [הכנה למצוה] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נט)

חיוב בית דין במילה במקום שיש מניעה זמנית לאב

שלמים מציון ,תשע"ז

גדולה מצות מילה [דחיית ברית מילה מפני פיקוח נפש לפני מתן תורה ,ו'חי בהם' בבני נח ,האם מצוות
המילה הוא על התינוק או על אביו] עיון הפרשה ,תשע"ד (עמ' מח)

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

פיקוח נפש בבני נח

[מילה ביוצא לדרך] [ד ,כד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

האם יש איסור לאדם למול תינוק או לעשות לו הטפת דם ברית ולצאת אתו לדרך? מדוע לא מל
משה רבינו מיד את בנו והשאירו עם אשתו?

(ויפגשהו ה' ויבקש המיתו) [ד ,כד] מעדני אשר ,תשע"ו

מעדני אשר ,תשע"ג נועם אליעזר ,תשע"ט
אשה שהתחילה ברית מילה בתינוק ,ואיש סיים את הברית

[ד ,כה] מעדני אשר ,תשע"ז

האם אשה יכולה למנות שליח לקיים מצוות ברית מילה? [ד ,כה] מעדני אשר ,תשע"ז

למול בסכין ברזל [מן המובחר] מאוחר זמן ,או סכין זכוכית מיד [איחור מילת משה ,קיום מצוה
הראשונה או החשובה ,חופש מבית הסוהר ,הנחת תפילין ללא טלית ,קידוש לבנה לפני מוצאי שבת] נוה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמות
באתר "בינינו" :

ההיכל ,תשע"ז

האם קטן כשר למול? [גרשום ,צפורה מבנות מדין מצאצאי קטורה ,מילה ע"י אשה מבנות קטורה]
בארה של תורה ,תשע"ו

אב מל את בנו לפי דעה אחת ולפי שיטת בנו אינו מהול [תינוק נולד במוצאי יום א' כעשרים דק'

למאגר עלוני

אחר השקיעה ,ונוהג כר"ת אף לקולא ,ומל את בנו בשבת .בנו גדל ולמד בישיבה הנוהגת לפי הגאונים,
ונצמא שברית המילה שלו זמנה ביום א' ,ונמצא שנימול קודם זמנו ,האם צריך הטפת דם ברית] נשיח

פרשת השבוע

בחוקיך ,תשע"ח

מילה בשבת ע"י מי שזו ברית המילה הראשונה שהוא מבצע [חשש חובל בשבת ,התלמד כבר על

ומועדים

גויים ,האם מותר לו לעשות מציצה] עיון הפרשה ,תש"ע (עמ' מ)

(גם משנים

מילה בשבת כשהילד הולך למות עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' מא)

מילה ע"י אשה

[ד ,כה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

שלמים מציון ,תשע"ז

קודמות)

מתי ברך משה ברכת הגומל אחר ניצל מהמלאך המבקש להמיתו ,מיד או בהגיעו למצרים מחוז
חפצו

[חלה בחו"ל והוטס ארצה ,האם יברך הגומל בהגיעו ארצה או רק בהחלמתו]

מים זכים-אוסף

באתר "בינינו" :

גיליונות ,תשע"ט (עמ' מו)

נושא בפרשה :הכרת הטוב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

הכרת הטוב [אפילו לבעל חיים ולדומם .גודל חיוב הכרת הטוב .הפותח פתחו לחברו נפשו חייב לו ,מונעת
כל אפשרות של נזק או צער עם מטיבו  -כפי שיש ללמוד מיוסף הצדיק מבני ישראל כשיצאו ממצרים.
חיוב הכרת הטוב לעבד על חסד שגמל עמו ,גורם כי שחרורו הוא בגדר מכירה ,ובשל כך אדונו לא עובר על
איסור "לעולם בהם תעבודו ".חיוב הכרת הטוב  -מעיקרי האמונה" .כל הכופר בטובתו של חברו סופו
שיכפור בטובתו של הקבה ".פגם בהכרת הטוב  -חסרון מהותי בנפש האדם .חיוב הכרת הטוב מחשיב
כל גמול רע ל"בגידה" • הכרת הטוב אפילו למצרים שהרעו לנו לפני אלפי שנים .חיוב הכרת הטוב ,אינו
קשור כלל לעמל של המיטיב ,אלא נובע מההטבה שנתקבלה .חיוב הכרת הטוב בהלכה .תביעת רופא
שהסכים לנתח בחינם ולבסוף התרשל וגרם לנכות • חולה המתבקש להעיד נגד רופא שריפאו • רופא
המבקש להפנות חולים לבית החולים שהשתלם בו כהכרת הטוב על לימודיו שם .חיוב הכרת הטוב לנכרי

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

תרומת כליה לרופא נכרי שחייב לו הכרת הטוב • האם צריך להשיב לנכרי שטעה כהכרת הטוב על כך
שהנכרי השיב לישראל שטעה • מכירת מוצרים לנכרים ידידי ישראל בהמלצת הכנסיה שתגרום לחיוב
הכרת הטוב כלפיהם • הכרת הטוב לכומר או לגוי של שבת .עובדות והנהגות] עולמות ,תעח

לצפיה בעשרות

חיוב הכרת הטוב (ויואל משה) [ב ,כ] פניני דעת ,תשע"ה

שלח מתנה לחברו בטעות משום שחשב שעשה לו טובה

שיעורים על

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' טו)

פרשת שמות

שאר עניני הפרשה:
חיזוק בפרשיות שובבי"ם

באתר "בינינו" :

[א ,א] מאור השבת ,תשע"ה

מעינות מהרצ"א ,תשע"ה תשע"ו

פנינים

מרבינו אור החיים הקדוש ,תשע"ז שיחת המשגיח הגר"א דסלר ,תשע"ז עשר עטרות ,תשע"ט
מעשה אבות [ספר בראשית] סימן לבנים [ספר שמות] (ואלה שמות) [א ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע
תיקון חטא אדם הראשון במצרים ובבניית המשכן (ואלה שמות) [א ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

'איש וביתו באו'  -מאמר פתיחה לחומש שמות וגלות מצרים

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' ט)

הרחק משכן רע (הבאים מצרימה) [א ,א] מדי שבת ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

הירושה שנחלנו מיוסף  -להשאר צדיק בכל המצבים (ויוסף היה במצרים) [א ,ה] דברי אמת ,תשע"ח

בזכות יוסף הצדיק [גלגולו של נח] נצלו ילדי ישראל שנבלעו בתוך הארץ

(ויוסף היה במצרים) [א ,ה]

שבילי פנחס ,תשע"ט

על מה סמכו גדולי עולם להתנהג ברבנות הרי המנהיג עצמו ברבנות מקברת את בעליה?

(וימת

יוסף וכל אחיו) [א ,ו] מעדני אשר ,תשע"ו

מתי התחיל השעבוד?

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

[בפטירת כל הדור ההוא ,חיי סרח ,חיי יוכבד] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' נז) לה

תירוצים

מפקד הלויים ומספר הבכורות

[ששה בכרס אחת] (ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד

ותמלא הארץ אותם ,ברש"י) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סח)
יסוד ההתחדשות (ויקם מלך חדש) [א ,ח] שפת אמת ,תרל"א
המדרגה הפנימית והחיצונית בעולם ובמעלות הרוחניות (ויקם מלך חדש) [א ,ח] נר יששכר ,תשע"ז

הנ"מ להלכה במחלוקת "מלך חדש" על מצרים
גיליונות ,תשע"ט (עמ' ח)

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' לה)

פרעה מלך מצרים התנגד לתורה שבעל פה

[ל"ו מסכתות התלמוד הבבלי ,הליכות עולם לו] (הבה

נתחכמה לו) [א ,יא] שבילי פנחס ,תשע"ח

להרחקת ה'ספקות' באמונה
תשע"ח

להפיץ דף זה

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' עג)

במה היתה רשעת מצרים יותר ממה שהרעו בפועל? (הבה נתחכמה לו) [א,ט] פניני זאת ליעקב-אוסף

שפת משה עם פרעה

ניתן להעביר או

['כן' ירבה במקום 'פן' ירבה] (כן ירבה וכן יפרוץ) [א ,יב] באר הפרשה,

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מדוע הלכו נשות ישראל ללדת תחת עץ התפוח? (כן ירבה וכן יפרוץ) [א ,יב] אשכול יוסף ,תשע"ו
"עבודת פרך" (ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך) [א ,יג] מחשבה תורנית ,תשע"ח
האם גם הנשים היו בכלל השעבוד אספקלריא ,תשע"ט (עמ' טו)

איסור רדיה בפרך בישראל [שלש פעמים בתורה איסור רדיה בעבד ,מה נכלל באיסור ,עבודה שאין לה
קצבה ,עבודה שאינו צריך לה ,בעבד עברי ,בבן חורין ,דברי רבינו יונה על אנשים הסרים למרותו ,לרדות
במי שאינו נוהג כשורה ,מפציר בחברו לומר דברי תורה ,אי השבת ספר למקומו בארון ספרים ציבורי,
ביקש מחברו פעולה נכללת ברדיה  -ולא עשאה  -האם עבר ,בקשות מאשתו ובניו ,לצורך חינוך בניו ,בקשה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמות

מנציגי ציבור לפעול לטובתו שלא כחוק ,הנהגת גדולי ישראל להימנע מלבקש מהזולת טובות] (בפרך)

באתר "בינינו" :

עולמות ,תכה

הרעת תנאי עבודה [שכר פועל לעבודה מסויימת ,והסתיימה המלאכה ,רשאי לתת להם לעבוד במלאכה
אחרת זהה או קלה ממנה ,אך לא במלאכה אחרת יותר קשה .ואם אין לו מלאכה לתת להם ,משלם להם
"שכר בטלה" על מחצית היום ,אלא אם כן היו פועלים שהבטלה קשה להם ,שאז חייב לשלם להם "שכר
מושלם" על כל היום ,שכר עובד "סתם" ולא קבע עמו את סוג העבודה ,ובתחילת העבודה נתן לו עבודה
קלה ,האם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה יותר קשה .שכר פועל לעבודה מסויימת ,ובתוך תקופת
השכירות סיים את העבודה ,האם רשאי לומר לו להשלים עבודה מסוג זה אך במקום אחר או אצל אדם
אחר ,האם רשאי להטיל עליו עבודה קשה יותר בתמורה לתוספת שכר ,האם רשאי לומר לפועל שבזמן
הנותר ישב ללמוד או יאמר תהילים ,עובד אינו דורש מהמעביד שכר אלא עבור הזמן שעבד ,האם רשאי
המעביד לכופו להמשיך בעבודה אחרת קלה יותר .שכר פועל לעבודה מסויימת ולא נסתיימה העבודה,
האם רשאי לתת לו עבודה אחרת קלה יותר [ומה הדין אם נתברר שהפועל אינו מסוגל לבצע עבודה זו].
מלמדים ומורים :האם מותר למנהל לחייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה אחרת שיותר קשה
ללמד בה ,אב ששכר מורה פרטי לבנו ,וחלה הבן ,האם יכול להטיל על המורה ללמד תלמיד אחר במקום
בנו ,העברת מורה מתפקיד של "מחנכת" למורה "מקצועית" ,פועל תחזוקה במוסד :האם מותר לבעל
הבית לתת לו לתקן מכשירים מביתו ,העסקת נשים :נשכרה לעבודות במשק בית ,האם מותר לחייבה
לצאת גם מחוץ לבית ,התפטרה לאחר לידת ילד נוסף ,האם מגיעה לה פיצויים" ,מנהג המדינה" בהלכות

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

שכירות פועלים] [א ,יד] עולמות ,רפה

המנהג לקחת למרור דבר שתחילתו מתוק

למאגר עלוני

(וימררו את חייהם ...אשר עבדו בהם בפרך) [א ,יד]

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יד)

חרוסת [מצוה או לא ,האם בפני עצמה או חלק מהמצה והמרור ,כשאין לו חרוסת האם לא יאכל מרור,
עבה או רכה ,מי שאינו אוכל מרור האם אוכל חרוסת ,המצוה בטיבול או באכילה ,כמה להטביל ,טיבול
ראשון בחרוסת או מי מלח ,הטבלת המצה בחרוסת ,הטבלת הכורך בחרוסת] עולמות ,תכא

שליחות לדבר עבירה בגוי

להפיץ דף זה

[א ,טו] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מתוך ה"משבר" נולד תינוק [היום הרת עולם] (וראיתן על האבנים) [א ,טז] בארה של תורה ,תשע"ח
מצות יראת שמים (ותיראן המילדות) [א ,יז] המצוות בפרשה ,תשע"ו אבי עזרי ,תשע"ז משנת חכמים,
תשע"ד

מדוע סיפקו המיילדות מים ומזון רק אחר גזירת פרעה?
תשע"ח

ניתן להעביר או

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

(ותחיין את הילדים) [א ,יז] מעדני אשר,

יבוצעו בו
שינויים

מסירת תוצאות רנטגן לידי נבדקים [ובפרט בשאלות הריון ,חוק זכויות החולה ,רוח איש יכלכל
מעשהו ,כיצד להודיע ידיעה לא נעימה ,רפואה ,אתיקה ,אמת] (ותחיין את הילדים) [א ,יז] פניני חשוקי חמד,

לצפיה בעשרות

תשע"ט (עמ' ג)

האם יש חיוב הצלה לאדם שיעבור על אחת מג' עבירות חמורות אם ינצל? [רוצח בשב ואל תעשה,

שיעורים על

רודף] (ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים) [א ,יז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ההצטיינות ביראת שמים מביאה לאדם שפע כדי לקיים מצוותיו [כתבנו בספר זכויות ,ירבו
זכויותינו] (וירב העם ויעצמו מאוד ...ויעש להם בתים ,ברש"י) [א ,כ-כא] פניני אור החיים ,תשע"ח

הקשר בין יראת השמים של המיילדות לשכר שקיבלו

[בתי כהונה ולויה] (וירב העם ויעצמו מאוד...

ויעש להם בתים ,ברש"י) [א ,כ-כא] מעדני אשר ,תשע"ח מלאכת מחשבת ,תשע"ח

מה ראו איצטגניני פרעה ב'מים' ומדוע ביטלו גזרתם משהונח ביאור?

פרשת שמות
באתר "בינינו" :

[חטא מי מריבה] (כל הבן

הילוד היאורה תשליכון) [א ,כב] פניני אור החיים ,תשע"ח

תיקון חטא מכירת יוסף ע"י משה רבינו

(וילך איש מבית לוי) [ב ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה

למאגר עלוני

האם אדם פטור מקיום מצוה כאשר יבוא לו אונס אחר תחילת קיום המצוה? [פרישת עמרם
מאשתו ,בכדי לא להביא ילדים לעולם ,תקיעת שופר במקום שאוסרים על כך ,התחלת ספירת העומר
כשיודע שלא יוכל להשלימה ,האם יש מצוה בעשיית חצי שיעור] (וילך איש מבית לוי) [ב ,א] שעורי ליל
שישי "ברכת יצחק ,תשע"ו
חיוב פו"ר כשיש חשש שיולדו בעלי מומין אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קמ)

פרשת השבוע
ומועדים

דברי הרמב"ם שעמרם נצטוה במצרים מצוות יתירות [מה הן המצוות שנצטוה? והיכן המקור
שנצטוה?] אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מה)

(גם משנים

נישואי עמרם ויוכבד דודתו [נישואין לדודתו קודם מתן תורה ,מה משמעות קידושין בעריות ,אם
מחמת איסור כרת עדיין לא נאסר ,ואם מחמת ערוה שם ערוה כבר חל ,מקדש עמו ישראל ע"י חופה
וקידושין ,במצרים נצטווה עמרם מצוות יתירות] (וילך איש מבית לוי) [ב ,א] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לו)

קודמות)

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מב)

באתר "בינינו" :

יחודו של שבט לוי במצרים [מדוע לא שועבדו בפרך? כיצד קוימה בהם גזירת 'ועבדום ועינו אותם'?
וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בנחלת הארץ?] (וילך איש מבית לוי) [ב ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע מלאכת
מחשבת ,תשע"ט

עינינו גל-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' כז)

האם היה משה רבינו אדם קדוש מלידתו ,או היה צריך עבודה עצמית? [מעלת האדם החי עם
התמודדות] (ותרא אותו כי טוב הוא) [ב ,ב] מעדני אשר ,תשע"ג האיחוד בחידוד ,תשע"ב

כשנולד משה לא היה ליוכבד צער לידה (ותרא אותו כי טוב הוא) [ב ,ב] משנת מהר"ל ,תשע"ט
כמה זמן יכול אדם לחיות בתוך המים?

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

(ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור) [ב ,ג] מעדני

לתועלת הרבים

אשר ,תשע"ג
מה קרה לשאר הילדים שהושלכו ליאור? [ב ,ג] אשכול יוסף ,תשע"ה

מהיכן למדנו שבת פרעה רחצה לשם גירות?

(ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור) [ב ,ה] אשכול יוסף,

תשע"ה

גר קטן שהגדיל ומחה ובטלה גירותו ,האם יתחייב מיתה על אכילת אבר מן החי כדין בן נח?
(ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור) [ב ,ה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

להתארגן קודם זמן המצוה

[גוי העומד להתגייר ,קטן העומד לגדול] [ב ,ה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

אורות הגבעה ,תשע"ח

חיוב השתדלות

האדם (ותשלח את אמתה ותקחה ,ברש"י) [ב ,ה] שלמים מציון ,תשע"ז באר הפרשה,

תשע"ז (עמ' כה) פניני אי"ש ,תשע"ח

לצפיה בעשרות
שיעורים על

פסול לוי בשינוי קולו (והנה 'נער בוכה') [ב ,ו] אשר ליהודה ,תשע"ד

כיצד התעוררה רחמנותה של בת פרעה ,כאשר בכל יום ראתה רצח ילדים?

(ותפתח ותראהו את

פרשת שמות

הילד והנה נער בכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה) [ב ,ו] מעדני אשר ,תשע"ד

ילד מאומץ האם חייב בכבוד הוריו או הוריו המאמצים?
הריגת

(היליכי את הילד הזה והיניקיהו לי) [ב,ט]

באתר "בינינו" :

נועם אליעזר ,תשע"ט

דיני הראיות בבני נח

[אומדנא ,עדות בעל דבר ,רוח הקודש] [ב ,יא] שלמים מציון ,תשע"ו

מי היתה שלומית בת דברי?

[אשת דתן] מלאכת מחשבת ,תשע"ט

להתבונן בצרכי הזולת להיטיב עמו ולמנוע ממנו צער

(וירא בסבלותם) [ב ,יא] באר הפרשה ,תשע"ז

(עמ' י)

האם ייתכן לפטור אדם החייב מיתה ,בשל הסיכוי שייתכן ויוליד צאצאים הגונים?

(וירא כי אין

איש ויך את המצרי) [ב ,יב] מעדני אשר ,תשע"ב

האם יש חיוב קבורה במת גוי?
הגדרת רשע ודיניו

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

(ויך את המצרי ויטמנהו בחול) [ב ,יב] מעדני אשר ,תשע"ב

(גם משנים

[ב ,יג] אורייתא ,תשע"ב

מדוע טענו דתן ואבירם שמשה היה פסול לדון את האיש המכה? [פסלות דיין ושופט ,מחת גיל או
הרכב חסר] (מי שמך לאיש שר ושופט) [ב ,יד] מעדני אשר ,תשע"ח

האם מינתה בתיה בת פרעה את משה לשופט ,ובאיזה גיל?

(מי שמך לאיש שר ושופט) [ב ,יד] נועם

קודמות)
באתר "בינינו" :

אליעזר ,תשע"ט

מדוע כשנתגלה הסוד הבין משה שראויים להיות משועבדים? (אכן נודע הדבר) [ב ,יד] משנת
מהר"ל ,תשע"ט
האם פרעה ידע שמשה אינו נכדו אלא מבני העברים?

(וישמע פרעה את הדבר הזה) [ב ,טו] האיחוד

בחידוד ,תשע"ז
האם פרש יתרו מעבודה זרה כשנשא משה את בתו? מלאכת מחשבת ,תשע"ט

התחזות לגוי  -שינוי זהות בשעת סכנה [האיסור להתחזות לגוי ,מפני פיקוח נפש ,אמירת דברים דו
משמעיים ,שינויי מלבוש של המקורב למלכות ,שינויי מלבוש בשעת שמד ,שאלות מעשיות מתקופת

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

השואה ,שימוש בדרכונים מזויפים ,גילוח זקן ,לבישת בגדי כמורה] [ב ,יט] מעדני אשר ,תשע"ה עולמות,

ובתנאי שלא

קלט

היאך לבש משה בגדי מצרים ,הלא בני ישראל לא שינו לבושם?

(איש מצרי הצילנו מיד הרועים) [ב,

יט] מעדני אשר ,תשע"ה
כיצד הגיע המטה לידי משה רבנו [המטה שנברא בע"ש בין השמשות] פיקודיך דרשתי ,תשע"ט

יבוצעו בו
שינויים

חבלי גאולה

[ב ,כג] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

מדוע לא לקח משה רבנו אשה מבנות ישראל? [מעלת הגר ,הגיורת] (ויתן את ציפורה בתו למשה) [ב,

כא] משנת מהר"ל ,תשע"ט
מדוע זעקו בני ישראל במות פרעה?

(וימת מלך מצרים...ותעל שועתם אל האלוקים) [ב ,כג] האיחוד

בחידוד ,תשע"ג
עניני תפילה (ותעל שוועתם אל האלוקים) [ב ,כג] כאיל תערוג ,תשע"ה כאיל תערוג ,תשע"ו באר הפרשה,
תשע"ז (עמ' ט)

דברי אמת ,תשע"ח (ח"א) דברי אמת ,תשע"ח (ח"ב)

שיעורים על
פרשת שמות

נחל אליהו ,אוסף גליונות ישיבת

מיר ,תשע"ח (עמי יא)

כוח תפילת יהודי פשוט בעת צרתו

לצפיה בעשרות

באתר "בינינו" :
(ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים)

[ב,כג] נחל אליהו -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' ח)
מדוע היה משה רבנו רועה צאן? [הבל ,האבות ,השבטים] (ומשה היה רועה) [ג ,א] מעדני אשר ,תשע"ח
הגדרת "מדבר" בתורה ,ובדין ברכת הגומל [מקום מרעה או מקום שומם] (אחר המדבר) [ג ,א] זרע

למאגר עלוני

ברך ,תשע"ז

בכל עת ובכל זמן ובכל מקום אפשר להתקרב אל ה'

(המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא)

[ג ,ה] באר הפרשה ,תשע"ז (עמ' כ) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סח)

האם משה רבנו היה מלך? [והאם היה גם כהן גדול ,כיצד ישב בסנהדרין ,מדוע לא נתחייבו המורדים
בו מיתה ,היאך מחל על כבוד המלכות ,מאימתי נתמנה למלך ,האם יהושע היה מלך] (של נעליך מעל
רגליך) [ג ,ה] אוצרות אורייתא ,תשע"ח תשע"ט
מידת הענווה (מי אנוכי כי אלך) [ג ,י-יב] נר יששכר ,תשע"ה

נר יששכר ,תשע"ו תשע"ז

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

משמעות 'פקוד פקדתי'? [מה באו ישראל לתקן במצרים? וכיצד הדבר בא לידי ביטוי במצוות קרבן
הפסח שנצטוו קודם יציאתם] (פקוד פקדתי אתכם) [ג ,טז] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ב

באתר "בינינו" :

מדוע ציוה הקב''ה לשאול שמלות מהמצרים? [הרי ממילא לא ילבשום ,שהרי לא שינו את מלבושם?]
(ושאלה אשה משכנתה...ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם) [ג ,כב] מעדני אשר ,תשע"ד
לשאול מגוי כשיודע שלא יחזיר [האם היתה כאן השאלה או נתינה] (ושאלה אשה משכנתה  ...ושמלות
ושמתם על בניכם ועל בנותיכם) [ג ,כב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סה)
נבואה על-פי אותות :סימנים ומופתים בהלכה (והן לא יאמינו לי) [ד ,א] תורה והוראה ,תשע"ז אורות
הגבעה ,תשע"ז
מה מסמלים שלושת האותות שנתן ה' למשה [נחש ,צרעת ,הפיכת מי היאור לדם] (והן לא יאמינו לי)
[ד ,א] בינת החכמה על משך החכמה ,תשע"ט

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

הקשר בין דברי משה לבין העברת הכהונה לאהרן אחיו ['ויען' 'וענו הלוים' ,דין וחסד ,דיבור לשון

ובתנאי שלא

החושד בכשרים לוקה בגופו [מיד ,ולא בסוף כמבואר ברמב"ם במדבר לשון הרע] (והן לא יאמינו לי) [ד,

יבוצעו בו

הרע על ישראל] (ויען ויאמר ,והן לא יאמינו לי) [ד ,א] בינת החכמה על משך חכמה ,תשע"ח

א] עיון הפרשה ,תשע"ה (עמ' פה) יג תירוצים

שינויים

הדאגה היתרה והחיבה לבן שנשר [רח"ל] מהדרך

(שלח ידך ואחוז בזנבו) [ד ,ג] בארה של תורה,

תשע"ט
מדוע ברח משה מהנחש בעודו מדבר עם הקב"ה? [אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק?] (ויהי לנחש
וינס משה מפניו) [ד ,ג] מעדני אשר ,תשע"ד
מדוע היה משה רבינו כבד פה? [מנהיג בעל מום?] (כבד פה וכבד לשון אנכי) [ד ,י] מעדני אשר ,תשע"ו
מעדני אשר ,תשע"ב באר הפרשה ,תשע"ט (עמ' א)

החושד בכשרים לוקה בגופו [חשד במחשבה במעשה או בדיבור ,שבח למי שחושדים ואין בו ,בגדרי
חשד בכשרים ,האם בני ישראל במצרים היו כשרים ,חשד בכשרים נובע מחסרון אמונה] (והנה ידו מצורעת
כשלג) [ד ,ו] עומקא דפרשה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמות
באתר "בינינו" :

החסד הגדול הטמון בעונש של הקב"ה למנות את משה רבינו לוי במקום כהן (ויחר אף ה' במשה,
ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי) [ד ,יד] שבילי פנחס ,תשע"ז

אדם שחייב כסף לשני ואמר לו 'לך לשלום' האם הוי לשון מחילה?

(ויאמר יתרו למשה לך לשלום)

למאגר עלוני

(ויאמר יתרו למשה לך לשלום)

פרשת השבוע

[ד ,יח] מעדני אשר ,תשע"ד פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נג)

הכינו שלט לקראת ביקורו של גדול הדור בנוסח 'ברוך בואך בשלום'
[ד ,יח] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נג)

איך התירו את הנדר לחמיו של רבי עקיבא שלא יהנה מנכסיו? [אין פותחים בנולד] (לך שוב מצרים

ומועדים

כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך) [ד ,יט] מעדני אשר ,תשע"ב

התרת נדר לטובת הזולת לצורך מצוה

[ד ,יט] מחמדי התורה ,תשע"ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

אסור לאדם להכ ס לספק סכ ת נפשות ,כדי להציל את חברו ממיתה ודאית [חשש סכנה וודאי
סכנה ,לכן אם לא מתו כל הא שים היה אסור למשה ללכת למצרים להציל את כל ישראל ,ולכן הגולה
לעיר מקלט אסור לצאת אפילו להציל את כל ישראל ,מפני סכנת גואל הדם] (לך שוב מצרים כי מתו כל
האנשים המבקשים את נפשך) [ד ,יט]

בינת החכמה על משך החכמה ,תשע"ט

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

עני חשוב כמת [הנותן צדקה כמחיה מתים ,צדקה תציל ממות ,לתת לעני מבוקשו ,מצוה לקיים דברי
המת] (לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך) [ד ,יט] קב ונקי ,תשע"ח

חמורו של משיח [כיצד בא לידי ביטוי במצרים? מדוע זכה החמור בשונה מיתר הבהמות הטמאות
למצווה על שמו [פטר חמור] ? (וירכיבם על החמור) [ד ,כ] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשס"ט [המשך נושא זה
בפרשת וארא ובא שנת תשס"ט]
פדיון הבן בהסכמת אבי הבן [ישראל ,אדם חשוב] לקבל מתנה מכהן (בני בכורי ישראל) [ד ,כב] מגישי
מנחה ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

האם ישראל קרוים 'בנים' למקום ,ומתי? [המקור לכך ,פסול עדות ,חשיבות ,חיבה יתירה ,כשאינם
מקיימים את התורה] (בני בכורי ישראל) [ד ,כב] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' סח)

האם מצות מילה מתקיימת גם בלילה?

[ד ,כה] אשכול יוסף ,תשע"ו

מילה בהרדמה [הרדמה מקומית או מלאה ,האם מתקיימת המצוה בישן ,שליחות של ישן ,שמירת
המקדש בשינה] [ד ,כה] נוה ההיכל ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

על מה סמכו העולם לנשק בבית הכנסת הרי זה איסור?

(ויפגשהו בהר האלוקים וישק לו) [ד ,כז]

מעדני אשר ,תשע"ו קול יעקב ,תשע"ו פיקודיך דרשתי ,תשע"ט

האם משה עשה את האותות בשבת?

לצפיה בעשרות

[ד ,ל] נוה ההיכל ,תשע"ד

גזירת פרעה לעם לקושש בעצמו תבן (הם ילכו וקוששו לעצמם תבן) [ה,ז] נועם אליעזר ,תשע"ט

שיעורים על
פרשת שמות

נושא אקטואלי:

באתר "בינינו" :
"הכשר" על כלי חשמל המיוצרים ע"י גוי [הקנאת חומרי הגלם למשגיח] למניעת צורך בטבילת
כלים

שיעורי ליל שבת ,הרב זילברברג ,תשע"ח

הסרת שלטי "צניעות" ע"י רשות מקומית ,מאימת קנסות [פרהסיא ,ערקתא דמסאנא ,מצוות עשה,
מצוות לא תשעה] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כה)

גניזת עיתונים ועלונים [קדושת כתבי הקודש ,דברי תורה מודפסים ,מוסף תורני בעיתון ,סוגי הדפוס,
קודם קריאה ולאחריה] עומק הפשט ,תשע"ט עולמות ,קסז [עלונים או מודעות שהכותרת בהם היא
פסוק] דברי שי"ח ,תשע"ד שמעתא עמיקתא ,תשע"ה [הנחת עלונים לגניזה בבית הכנסת] וישמע משה,
תשע"ד [דברי תורה בלועזית או בכתב בריי"ל] וישמע משה ,תשע"ד [שמות קדושים בר"ת] שמעתא
עמיקתא ,תשע"ג

"מנהג מבטל הלכה" בדיני עבודה [שכירות פועלים ,באיזה מנהג מדובר ?במנהג שנהגו בו ההמון
מעצמם ,או דווקא שנקבע על ידי מנהיגים או תלמידי חכמים .איזה מנהג נחשב שהוא נוגד את ההלכה?
רק מנהג שבא בעניין שיש בו הלכה קבועה איך ראוי לנהוג בו ,או גם בעניין שההלכה קבעה כללים
הגיוניים ,אבל הם אינם מחייבים בהכרח .באיזה סוג הלכה מדובר? גם במצוות ואיסורים מפורשים ,או
דווקא בדברים שאין בהם איסור] עלון המשפט ,תשע"ט

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

צ'ק שלא נפרע ופג תוקפו [האם מסירת צ'ק היא תשלום ,מלוה שאיבד את הצ'ק שקיבל ,למוטב בלבד,
המחאה בהלכה] מכתלי בית הדין ,תשע"ט

~

~

~

~

~

~

~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

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

