מראי מקומות לפרשת וארא
תקנת ארבע כוסות בהלכה

[ו ,ז] עומקא דפרשא ,תשעד

תקנת ארבע כוסות באגדה

[ו ,ז] שבילי פנחס ,תשעה

מורשת ארץ ישראל

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לצפיה בעשרות

[ו ,ז-י] מדי שבת בשבתו ,תשעו

שיעורים על פרשת

מקור לברכת המוציא

(המוציא אתכם) [ו ,ט] מחמדי התורה ,תשעו

מדוע סירב משה להציל בני ישראל
האם למשה היה דין מלך
מינוי גר לשררה

וארא באתר "בינינו" :

[ו ,יב] אשכול יוסף ,תשעד

[ו ,יג] אשר ליהודה ,תשעד

***
למאגר עלוני פרשת

[ו ,יג] הגר"א עוזר ,תשעה

השבוע ומועדים

כבוד מלך רשע

עולמות ,רלט

[ו ,יג] זרע ברך ,תשעה

הכבדת הלב  -האם שוללת את הבחירה בטוב

(גם משנים קודמות)

[ז ,ג] המצוות בפרשה ,תשעו

באתר "בינינו" :

מלאכת מחשבת ,עו

אחיזת עיניים

***

(בלהטיהם) [ז ,יא] עולמות ,קלו

האם משה הכשיל את החרטומים
הסימנים במכות מצרים

(לפני עיוור בכישוף) [ז ,י-יא] שלמים מציון ,תשעו

ניתן להעביר או להפיץ
דף זה לתועלת
הרבים ,בתנאי שלא

[ז ,יז] מחמדי התורה ,תשעו

יבוצעו בו שינויים

הקשר בין מכות מצרים לשמירת הלשון
הקשר בין מכות מצרים לאמונה בה'
עניני פיקוח נפש

[ז ,יט] בית שלמה ,תשעו

[ז ,יט] נר יששכר ,תשעה

(ק"ו מצפרדעים) [ז ,כח] כאיל תערוג ,תשעד

חיוב מסירת נפש על עבירה בפרהסיא
מסירות נפש מצפרדעים או מאברהם

[ז ,כח] הגר"א גניחובסקי ,תשעה
[ז ,כח] אשכול יוסף ,תשעו

עומקא דפרשא ,תשעה

תפילה בקול רם

(ויצעק משה אל ה') [ח ,ח] מעדני אשר ,תשעו

תפילה כשמחמת רעש אינו שומע את דיבורו
מחמדי התורה ,תשעב

(ויצא משה ואהרן מעם פרעה) [ח ,ח] נוה ההיכל ,תשעה

תורה והוראה ,תשעב

האם מתו ממקנה ישראל במכת דבר
אבידת נכרי כשיש תועלת לישראל

(עד אחד) [ט ,ו-ז] במשנת הפרשה ,תשעה

[ט ,יט] הגר"א גניחובסקי ,תשעה

לצפיה בעשרות
שיעורים על פרשת

מקומות שאינם ראויים לתפילה

(בקעה ,כותל ,ע"ז) [ט ,כט] נוה ההיכל ,תשעד

וארא באתר "בינינו" :

הגר"א גניחובסקי ,תשעד

התפלל במקום שאינו ראוי ,האם יחזור

[ט ,כט] הגר"א גניחובסקי ,תשעו

הזכרת שם אדם 'שלום' במקום לא נקי

[ט ,כט] מעדני אשר ,תשעו

***
למאגר עלוני פרשת
השבוע ומועדים

'מודה אני' כשידיו אינן נקיות
נתינת צדקה במקום שאינו נקי
כניסה למקום עבודה זרה

[ט ,כט] מעדני אשר ,תשעד

(גם משנים קודמות)

(במקווה) [ט ,כט] מעדני אשר ,תשעד

באתר "בינינו" :

(כצאתי את העיר) [ט ,כט] עולמות ,רפו

הצלת ספק על חשבון אי הצלת הודאי
נשים ביציאת מצרים ,ומצוות הפסח

***

[ט ,לא] הגר"א גניחובסקי ,תשעו
(לכו נא הגברים) [י ,יא] תורה והוראה ,תשעד

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

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

וארא תשעד

וארא תשעג

קובץ גליונות על פרשת וארא ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא תשעו

( 11עלונים)

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת וארא ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול ( 58עמ')

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

