לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא
באתר "בינינו" :

פרשת וארא
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 וארא
באתר "בינינו" :

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

"יציאת מצרים"

[מהותה הרוחנית]

למאגר עלוני

תפילה ומצוות במקום שאינו ראוי
מסירות נפש

פרשת השבוע

[קל וחומר מצפרדעים]

ארבע כוסות בליל הסדר

ומועדים

כבוד המלכות
החושד בכשרים

(גם משנים

הכבדת לב פרעה

קודמות)

הכרת הטוב
הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה

באתר "בינינו" :

מטה משה ואהרן
מכות מצרים
שאר עניני הפרשה...

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

נושא בפרשה" :יציאת מצרים"

[מהותה הרוחנית]

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

המשתדל השתדלות יתירה עדיין הוא משועבד בשעבוד מצרים [ושמתי פדות בין עמי ובין עמך,
המאמין בה' בן חורין] באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' א)

הנהגת האבות והגילוי שביציאת מצרים
(עמ' ד)

יבוצעו בו

חשבתי דרכי ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל-אוסף גיליונות ,תשע"ט

שינויים

זכרון יציאת מצרים אספקלריא ,תשע"ט (עמ' צז)

יציאת מצרים לחיים במציאות אמת ["יצר האדם" ,היצרים מעצבי צורת העולם של האדם ,תפיסת
המציאות של מצרים סותרת את מציאות האמת ,האדם 'יוצר' את עולמו ומציאותו לנצח ,מעשה כשפים
ושדים במצרים ,קבלת התורה  -הוצאה מ'מצרים'] חשבתי דרכי  -במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל  -אוסף
גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' ד)

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא

נושא בפרשה :תפילה וקיום מצוות במקום שאינו
ראוי

באתר "בינינו" :

[יציאת משה מארמון פרעה]

תפילה בקול רם

(ויצעק משה אל ה') [ח ,ח] מעדני אשר ,תשע"ו

למאגר עלוני

המתפלל במקום רעש ,האם יצעק כדי שישמע באוזניו את תפילתו? מעדני אשר ,תשע"ט

הרהור בדברי תורה במקום מטונף ,ובמקום שיש עבודה זרה

(כצאתי את העיר) [ט ,כט] מעיינות

מהרצ"א ,תשע"ו תשע"ט

תפילה כשמחמת רעש אינו שומע את דיבורו
תשע"ה

מחמדי התורה ,תשע"ב

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

תורה והוראה ,תשע"ב

עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' עח) עומקא

דפרשה ,תשע"ז שלמים מציון ,תשע"ט

להתפלל על גוי חולה שיתרפא

[תפילה לטובת פרעה ,לא תחנם] מעדני אשר ,תשע"ט

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

להתפלל בכותל המערבי למרות הרעש ,או להתפלל בבית כנסת אחר? האיחוד בחידוד ,תשע"ח

מקומות שאינם ראויים לתפילה [בקעה ,בקתה ,בית ללא תקרה ,כותל מערבי ,בית שמעליו דר גוי,
ע"ז] (כצאתי את העיר) [ט ,כט]

נוה ההיכל ,תשע"ד תשע"ח

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

באתר "בינינו" :

מעיינות

מהרצ"א ,תשע"ו

האם מותר לומר בבית הכסא ברוך המבדיל בין קודש לחול במוצאי שבת לפני שעושה
מלאכה? [לחתוך נייר טואלט בשירותים] מעדני אשר ,תשע"ט
הזכרת המילה "שבת" במקווה או בבית הכנסת [שמות קדושים] מעדני אשר ,תשע"ח

כיצד לא חשש דוד המלך ממלאך המוות בהיותו בבית הכסא? [הרהור ולימוד תורה במקום
מטונף ,חשש פיקוח נפש] מעדני אשר ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מנגינות נוכרים בתפילה [שיר גוי מתורגם ,לחן גוי מולבש לתפילה ,חשיבות תפילה בנעימה ,מנגינות
ידועות לקהל ,אי אריכות בנגינה] עין יצחק  -הראשון לציון ,תשע"ח

כצאתי מן העיר אפרוש כפי

ובתנאי שלא

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קח)

התפלל במקום שאינו ראוי ,האם יחזור?
הזכרת שם אדם 'שלום' במקום לא נקי

[ט ,כט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
[ט ,כט] מעדני אשר ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

'מודה אני' כשידיו אינן נקיות
צעקת משה בתפילה

[ט ,כט] מעדני אשר ,תשע"ד

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' יב)

בענין המתפלל במקום ע"ז

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מט)

קיום מצוות במקום שאינו נקי
נתינת צדקה במקום שאינו נקי

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סב)
[במקווה] [ט ,כט] מעדני אשר ,תשע"ד

כניסה לבית הכסא עם דפים של דברי תורה

[ט ,כט] מעדני אשר תשע"ג

נושא בפרשה :מסירות נפש

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא
באתר "בינינו" :

[קל וחומר מצפרדעים]

ק"ו הנלמד מן הצפרדעים [קידוש ה' לבן תורה בזמנינו ,חובה ש'בפנים' וחובה ש'בחוץ'] שיחת הגר"ד
כהן שליט"א-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' יד)
ביאור הק"ו שנשאו חנניה מישאל ועזריה מהצפרדעים אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מ)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

שכרם של הכלבים לדורות מול שכר הצפרדעים לשעה [מסירות נפש לנצור לשון גבוהה ממסירות
נפש לקפוץ לאש ,לשון הרע ,אדם לחברו] באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' ח)

ומועדים

עניני פיקוח נפש [מלאכה דאורייתא במלחמת המפרץ ,ההולך ליסקל ויכול להציל נפש ,להורות שלא
כהלכה מפני פיקוח נפש ,הרג יהודי במלחמת עולם הראשונה ,ספק רודף ,לא תעמוד על דם רעך בתפילה,
קטיעת אבר לינצל מאיסור ,רשות להרוג את הרודף ,שנים עם קיתון מים ואחד מעולף ,ברכה על
מסירות נפש ,להציל חבירו בחיי שעה ע"י הריגה ,הרוגים על שם קדשך ,חילול שבת בפיקוח נפש] (ועלו

(גם משנים
קודמות)

ובאו - ...ק"ו מצפרדעים) [ז ,כח] כאיל תערוג ,תשע"ד

חיוב מסירת נפש על עבירה בפרהסיא [כשעשרה לא יודעים את העבירה ,מי הם העשרה ,גדולים,

באתר "בינינו" :

בני נח שאינם עובדי ע"ז ,ישראל עבריין] [ז ,כח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה תשע"ח

נכרי הכופה יהודי לאכול איסור בפרהסיא [כשהמאכל כשר ,כשניתן להינצל מהאיסור ע"י איסור
קל] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

נכרי הכופה יהודי לאכול איסור בפרהסיא

[כשהיהודי חולה ומותר לו לאכול מצד הדין] הגר"א

ניתן להעביר או

גניחובסקי ,תשע"ט

נוכרי חולה העומד להתגייר היום ,וחייב מבחינה רפואית לאכול 'אבר מן החי' ,האם יאכלו
מיד או לאחר שיתגייר? [וכן אם הוא המאכל הוא גזול שלגבי נוכרי הוא חיוב מיתה ,ולגבי ישראל
לאו ,הקל הקל תחילה ,חומרת העונש או חומרת העבירה ,כמות האיסורים או איכותם] הגר"א

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

גניחובסקי ,תשע"ט

מי שמחמיר על עצמו ליהרג ולא לעבור [מופלג בחסידות ,ורוצה להציל עצמו ע"י חילול שבת ,לחלל
שבת כדי לא להלבין פני חברו ,להציל נרדף ע"י חילול שבת] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח הגר"א גניחובסקי,
תשע"ט

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

להציל ע"י חילול שבת נרדף בג' עבירות ,שאחרת יהרג [רודף הצלה ולא עונש ,להציל מאבד עצמו
לדעת ,להציל מי שהולך לעבור עבירה שחייבים עליה מיתת בי"ד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

מסירות נפש מצפרדעים או מאברהם

לצפיה בעשרות

[ז ,כח] אשכול יוסף ,תשע"ו עומקא דפרשא ,תשע"ה

האם היה ציווי מפורש לצפרדעים להיכנס לתנור [והאם יש ק"ו לבני אדם שלא נצטוו במפורש,

שיעורים על

חיוב כללי וחיוב פרטי] שלמים מציון ,תשע"ח האיחוד בחידוד ,תשע"ו

קטן שכופים אותו לעבור על ג' עבירות החמורות האם צריך להרג על כך?

(ועלו ובאו ובמשארותיך

פרשת וארא

בביתך ובתנוריך) [ז ,כח] מעדני אשר תשע"ג

אדם שאנסוהו ועבר על ג' עברות חמורות ,האם נהרג בבית דין? והאם כשר לעדות?

(ועלו ובאו

באתר "בינינו" :

ובמשארותיך בביתך ובתנוריך) [ז ,כח] מעדני אשר תשע"ב

ליהרג על קידוש השם באופן שיכול לברוח

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' כג)

ברכה במיתה על קידוש השם [ברכת השבח או המצוות ,למהר מיתתו שלא יסבול ,המתת חסד,

קדושי השואה ,קטן] אוצרות אורייתא ,תשע"ח תשע"ט
אדם שנשבע שלא יגלה רפואה שגילו לו ,האם מותר לו לספר במקרה של פיקוח נפש?

(ועלו

פרשת השבוע

(ועלו

ומועדים

ובאו ובמשארותיך בביתך ובתנוריך) [ז ,כח] מעדני אשר תשע"ב

האם כשנראה כמשתחווה לעבודה זרה צריך ליהרג על זה אע"פ שאינו משתחווה לע"ז?

למאגר עלוני

ובאו ובמשארותיך בביתך ובתנוריך) [ז ,כח] מעדני אשר תשע"ב

קידוש ה'

שיעורי הגר"א עוזר ,תשע"ח

קידוש ה'

[ג' עבירות חמורות ,האם רציחה חמורה מעבודה זרה ,ברכה על קידוש ה] מנחת אשר,

תשע"ט

נוכרי שכופים אותו להרוג אחר או שיהרג הוא ,האם צריך למסור נפשו? [מסירות נפש בבן נח]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

חנה ושבעת בניה  -קידוש השם בשעת השמד [האם חנה מתה מדעתה או נשתטית ,בשעת השמד
ימסור נפשו אפילו על מצוה קלה ,האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת,
או כדי לא להתייסר,האם בשעת גזירה או מחמת יסורים מותר לאבד עצמו לדעת ,האם מותר להרוג
תינוקות בשעת השמד כדי שלא יעברו על דת ,שאול המלך שהרג עצמו כדי שלא יפול ביד הפלישתים,
והאם נלמד מזה לכל אדם ,מעשה בד' מאות תינוקות שהפילו עצמם לים כשרצו לאונסם לעבירה ,מעשה
ברבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש ויקרב מיתתו ,אנשי מצדה הרגו עצמם ובני
משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאים ,ויש לדון האם נהגו על פי ההלכה [ויש להעיר כי בדברי חז"ל
לא צויין כלל מעשה זה ,והדבר אומר דרשני] ,המאבד עצמו לדעת משום כפרת עוונות ,המאבד עצמו
לדעת יש לדון  -האם איסורו משום רוצח ,ונפקא מינה לשאלות הנ"ל ,להרוג עצמו או אחרים בשעת
השמד או מחמת יסורים" ,נוהל חניבעל" [לפיו יש לפעול מיידית ובכוח למניעת חטיפה ,גם אם יש חשש
לפגיעה בחטוף] על פי ההלכה [האם לחייל החטוף דין "רודף"] עולמות ,פה

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

נושא בפרשה :ארבע כוסות בליל הסדר

[ארבעת לשונות

לצפיה בעשרות

הגאולה]

שיעורים על
תקנת ארבע כוסות בהלכה

(והוצאתי) [ו ,ו] עומקא דפרשא ,תשע"ד

תקנת ארבע כוסות באגדה

(והוצאתי) [ו ,ו] שבילי פנחס ,תשע"ה
נחל אליהו-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' יח)

סוף הגאולה  -השראת השכינה בישראל
לשון הגאולה הרביעי מתן תורה

פרשת וארא
באתר "בינינו" :

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

דרגת הכוס החמישית בארבעת הכוסות

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

ד' רמזים ל'ארבע כוסות' במשנת ה'ירושלמי'

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' יח)

שיעור שתייה לברכה אחרונה ,ולקידוש ושאר כוסות של ברכה ,ולארבע כוסות

אספקלריא,

תשע"ט (עמ' פ)

למאגר עלוני

ארבעת לשונות הגאולה [פקיחת עיניים להודאה לה' על החסדים ה'קטנים' ,רחל אמנו  -אסף אלוקים

פרשת השבוע

אלו הן ארבעת לשונות הגאולה? [והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ,ומדוע לא 'והייתי'' ,והבאתי']

ומועדים

את חרפתי] נחל אליהו  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יא)

(והוצאתי) [ו ,ו] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ח)

כוס הראשונה בארבעת הכוסות

[קידוש היום ,סיפור יציאת מצרים ,שמחת יום טוב] פרי ביכורים,

(גם משנים

תשע"ז

קיום מצוות קידוש בכוס ראשון במי שאינו מקדש בעצמו [כל אחד יגביה כוסו אף אם אינו אומר
נוסח הקידוש ,מזיגת הכוס ע"י אחר ,להודיע למסובין שיכוונו לצאת ב'שהחיינו' גם על אכילת המצה]
שלמים מציון ,תשע"ח

יין לבן שערבבו בו יין אדום לצובעו

קודמות)
באתר "בינינו" :

[האם צריך יין אדום ממש ,או די שנראה אדום] שלמים מציון,

תשע"ח

שיעור שתיית הכוסות [בשתיה רגילה לא ישתה כוסו בבת אחת ,אך בד' כוסות לכתחילה רוב רביעית

ניתן להעביר או

בבת אחת ולא הוי גרגרן] שלמים מציון ,תשע"ח

שיעור גודל כוסו של קטן [מלא לוגמיו שלו ,ולפי הרמב"ם כוס המחזיקה רביעית ,וישתה פחות]
שלמים מציון ,תשע"ח

ארבע לשונות גאולה

[ארבע כוסות ,שיעבוד מצרים וגאולה בגברים ובנשים ,ארבע כנפות] עומקא

דפרשה ,תשע"ד שפת אמת ,תרנ"ב

ארבע כוסות כנגד ארבעת לשונות הגאולה

הרב יצחק רובין ,קהילת בני תורה הר נוף

ארבע כוסות [ושיעור מלא לוגמיו ורוב רביעית] אמרי עזר ,תשע"ח
ד' כוסות האם מעכבין זה את זה? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה תשע"ג
ארבע כוסות [הגרי"ג אדלשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה  -פסח (עמ' רצג)

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

ברכה אחרונה על כוס ראשון ,וגדר שיעור עיכול לברכה שלאחריה
תורה הר נוף

מאור השבת ,תשע"ו

הרב יצחק רובין ,קהילת בני

עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' נב( [הגר"י זילברשטיין שליט"א]

בנתיבות ההלכה  -פסח (עמ' שלו)

ארבע כוסות מחמר מדינה [האם עדיף שישתה אחד יין ויציא את כולם ,או כולם ישתו חמר מדינה
בעצמם] בנתיבות ההלכה  -פסח (עמ' תיח)
ביסוד מצות ד' כוסות ,ובדיני הסבה מנחת אשר ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא

האם מצוות ארבע היא מצוות עשה שהזמן גרמא? [חיוב נשים בארבע כוסות ,אף הן היו באותו
הנס ,נשים חייבות בהלל דפסח ולא בסוכות ,ספירת העומר וביכורים ,פטור סומא ממצוות שאף הוא

באתר "בינינו" :

היה באותו נס ,חיוב עבדים שאינם משוחררים במגילה] עשר עטרות ,תשע"ט

מזיגת יין לארבעת הכוסות ע"י אביו או כהן

מעדני אשר ,תשע"ח

דיני ושיעורי אכילות הכזיתים ושתיית ארבע כוסות ושיעורם

הרב יצחק רובין ,קהילת בני תורה

למאגר עלוני

הר נוף

מיץ ענבים לארבע כוסות [יין משמח ,יין צימוקים ,יין קל ,מיץ ענבים רואי לבוא לידי יין ,ערבוב מיץ
ענבים ויין] עומק הפשט ,תשע"ז
סיכום דיני יין ומיץ ענבים לקידוש כפי המציאות כיום ( 16עמ') מהדורה שניה ,תשע"ו

ברכה אחרונה על כוס ראשון

מאור השבת ,תשע"ו

כוס ברכת המזון בליל הסדר אחד מארבעת הכוסות [אין עושין מצוות חבילות חבילות ,במילת שני

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

תינוקות יחד ,בהשקאת שתי סוטות ,במצווה שאפשר לעשותה ע"י שליח ,במצווה דרבנן ,הואיל
ואתעביד בה מצווה חדא נעביד בה מצווה אחריתי ,קידוש והבדלה] מנחת אשר ,תשע"ז

יין שביעית לארבע כוסות [ובדין אין עושין מצוות חבילות חבילות ,מצוות שתיית יין שביעית ומצוות
ד' כוסות" ,אין עושין מצוות חבילות חבילות"  -בקיום שתי מצוות שהן חובה ,וכאשר שתי המצוות
חלות בזמן אחד ,דיני ביעור יין שביעית בערב פסח  -ושתיית יין זה לד' כוסות ,בקידוש ובד' כוסות
יוצאים ידי חובה רק ביין הראוי לנסך ע"ג המזבח האם יין שביעית בכלל זה ,הבדלה ביין של שביעית
[למקפידים לשפוך יין מעט יותר מהדרוש לסימן ברכה ,ולנוהגים לכבות הנר ביין זה ולשים היין על
עיניו] ,מנהג שפיכת מעט יין באמירת דצ"ך עד"ש באח"ב" ,אין עושין מצוות חבילות חבילות" :בכוסות
היין של שבע ברכות ,ובפרט בשבע ברכות בליל הסדר ,בסנדקאות ומילה על ידי אדם אחד ,ברכה אחת
על עירובי תבשילין ועירובי חצרות ,קריאת שמע שעל המטה בכוונה לצאת בה ידי חובת ק"ש של ערבית]
עולמות ,מח

מצטער בשתיית יין

קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

[או הסובל ממרור ,קיום מצוות שע"י כך יצטער או יפול למשכב] תורה והוראה,

תשע"ה

צער וטורח בקיום מצוות [מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו ,או שונאו ,צריך לדחוק עצמו ולשתות,
לקיים מצות ארבע כוסות ,מה שיעור הסבל כדי לקיים את מצות שתיית ארבע כוסות ,והאם מחוייב
כאשר הדבר יגרום שיפול למשכב ,האם גם באכילת מרור צריך לדחוק עצמו לאוכלו אם עלול לחלות,
השונא מרור ,האם מחוייב לאוכלו ,קיום מצות מילה כשיגרם נזק לתינוק ,בשאר מצוות מה הם גדרי
החיוב לקיים מצוות ,אם כתוצאה מכך יצטער או יפול למשכב [ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הוא פטור
בכל התורה ,או בהלכות סוכה בלבד] ,האם יש הבדל בין קיום מצוה מדאורייתא או מצוה מדרבנן ,ובין

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מ"ע שיש בה כרת למ"ע שאין בה כרת ,וכן במצות עשה שבכל רגע ורגע עובר על ביטולה .טורח בקיום
מצוות :מה מידת הטרחה שיש לטרוח בקיום מצוות עשה ,האם צריך לעקור מביתו לילך לעיר אחרת
לקיים מצוה ,המרחק והטורח להשגת מים לנטילת ידים ולהתפלל בציבור] עולמות ,קצט

עניני הלכה לפסח

לצפיה בעשרות

[היכר לתינוקות ,דיני הסיבה ,יין אדום או לבן ,ומיץ ענבים לארבע כוסות] דברי

שיעורים על

הלכה ,תשע"ו

כוס ברכת המזון בליל הסדר אחד מארבעת הכוסות [אין עושין מצוות חבילות חבילות ,במילת שני
תינוקות יחד ,בהשקאת שתי סוטות ,במצווה שאפשר לעשותה ע"י שליח ,במצווה דרבנן ,הואיל

פרשת וארא

ואתעביד בה מצווה חדא נעביד בה מצווה אחריתי ,קידוש והבדלה] מנחת אשר ,תשע"ז

ברכת הגפן על כוס רביעית אחר חצות [זמן קיום המצוות לכתחילה קידוש במקום סעודה ,ועד

באתר "בינינו" :

חצות] פניני הלכה  -אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' נ)

שכח להזכיר פסח בברכת מעין שלוש אחרי הכוס הרביעי [האם דינו כשכח יעלה ויבוא בסעודת
שבת וחג שמחויב בה ,וחוזר ,או שפטור שכן יכול לצאת גם ברוב רביעית או בחמר מדינה ,ואינו חוזר]

למאגר עלוני

שלמים מציון ,תשע"ח

איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו

[שתיית יין לארבע כוסות] (ולהורות את בני ישראל)

הגר"א

פרשת השבוע

גניחובסקי ,תשע"ד

ומועדים

נושא בפרשה :כבוד המלכות
"כבוד המלכות" בהענשת מלך קודם

(גם משנים

[בישראל ,בעכו"ם ,בדין ,בעונש] מחמדי התורה ,תשע"ו

מחמדי התורה ,תשע"ז

כבוד המלכות ['כבוד מלך ישראל' כחלק ממצוות העמדת מלך ,ו'כבוד מלכות' בגוי או במלך רשע,

קודמות)
באתר "בינינו" :

כבוד המלכות למלך או לכבוד שמים ,מחילת מלך על כבודו] הגר"א עוזר ,תשע"ז

כבוד מלך רשע

[ו ,יג] זרע ברך ,תשע"ה תשע"ט עולמות ,רלט מעדני אשר ,תשע"ח

רכיבה על בהמה ביום טוב מפני כבוד המלכות [חי נושא עצמו] שלמים מציון ,תשע"ז

כבוד המלכות
תשע"ח

מלאכת מחשבת ,תשע"ז רוממות ,תשע"ז עיון הפרשה ,תשע"ב עמ' מב) מחמדי התורה,

שלמים מציון,תשע"ח

האיחוד בחידוד ,תשע"ז עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' לג) כ"ז תירוצים

פעולות לכבוד המלכות שבד"כ אסורות

אורות הגבעה ,תשע"ג

מפני מה היה חייב משה בכבוד פרעה כמלך?
תשע"ט

האם למשה היה דין מלך?

להפיץ דף זה

עולמות ,רלט

[מלך רשע ,האם משה גם היה מלך] מלאכת מחשבת,

[ו ,יג] אשר ליהודה ,תשע"ד

ניתן להעביר או

נועם אליעזר ,תשע"ח

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

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

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 דרבנן לברך מלך ,ביטול תורה
לצורך זה ,ברכה על מלך המשיח שיתגלה במהרה] עולמות ,רלט

שיעורים על

כבוד מלך מול כבוד אב [מלך ישראל ומלך עכו"ם ,כבוד המלכות] שלמים מציון ,תשע"ט

למי השתחווה יעקב ,לשכינה או ליוסף? [כבוד המלכות ,תעלא בעידניה או שכינה מראשותיו]
(וישתחו ישראל על ראש המיטה) האיחוד בחידוד ,תשע"ז

עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' לג) כ"ז תירוצים

כיצד התעסק יוסף בקבורת אביו  -מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול? [כבוד המלכות] מחמדי
התורה ,תשע"ט

בנו והוא רבו ובנו והוא מלך  -מי עומד בפני מי?

לצפיה בעשרות

פרשת וארא
באתר "בינינו" :

[מח ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו אספקלריא ,תשע"ח

(עמ' מב)

נושא בפרשה :החושד בכשרים
החושד בכשרים לוקה בגופו

למאגר עלוני
[ולא שמעו אל משה]

פרשת השבוע

[מיד ,ולא בסוף כמבואר ברמב"ם במדבר לשון הרע] עיון הפרשה,

ומועדים

תשע"ה (עמ' פה) יג תירוצים

החושד בכשרים לוקה בגופו

[והייתם נקיים ,הרחק מן הכיעור] (ולא שמעו אל משה מקוצר רוח

ומעבודה קשה) [ו ,ט] רוממות ,תשע"ז

החושד בכשרים [האיסור להרהר אחר ת"ח שעבר עבירה שוודאי עשה תשובה ,החושד בכשרים ,האם
הנהגה זאת היא חיוב בין אדם למקום או בין אדם לחברו] עולמות ,רכ

החושד בכשרים מול לדון לכף זכות [החושד בכשרים לוקה בגופו" ,וצ"ע האם דין זה הוא עונש

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

כשעובר על מצות "בצדק תשפוט עמיתך" .ועוד צ"ע ,מדוע החושד בכשרים לוקה בגופו ,בעוד שבכל
העבירות האדם נענש קודם בממונו ורק אח"כ בגופו] עולמות ,רכ

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]

עומקא

ניתן להעביר או

דפרשה ,תשע"ו

החושד בכשרים [האם מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים ,עשיית איסור כדי למנוע הכלמה,

להפיץ דף זה

גדרי הלבנת פנים בתביעה לחשוד על ממון ,מעביד החושד בעובד שגנב ומבקש לערוך חיפוש בכליו,
ההיתר לתבוע בדין תורה ולא לחשוש להלבנת פנים ,תיקון בעל קורא שטעה כיצד ,כהן שהלבין פני חברו

לתועלת הרבים

האם רשאי לעלות לדוכן לשאת כפיו ,דברי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם] עולמות ,שסה
ברכה לפייס אדם שנחשד [החושד בכשרים] שלמים מציון ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :הכבדת לב פרעה
לצפיה בעשרות
כיצד ניתן לתבוע את פרעה על סירובו ליציאת ישראל ממצרים ,הרי הקב''ה הקשה לבו?

(אני

אקשה את לב פרעה) [ז ,ג] מעדני אשר תשע"ג

הכבדת הלב  -האם שוללת את הבחירה בטוב

(כבד לב פרעה) [ז ,יד] המצוות בפרשה ,תשע"ו

תשע"ז מלאכת מחשבת ,תשע"ו דברי אמת ,תשע"ח מחשבה תורנית ,תשע"ח

שיעורים על
פרשת וארא

דרכי החיזוק ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

נפלאות שמשון ,תשע"ז

הכבדת לב פרעה כנגד שלילת חרות עם ישראל [עבדות ,יציאת מצרים הפיכה לבני חורין ,אין לך בן
חורין אלא מי שעוסק בתורה] בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ז

האכלת אווזים מפוטמים

[הכבדת כבדם] (כבד לב פרעה) [ז ,יד] קב ונקי ,תשע"ח

הנשמה לך  -הגוף נגרר אחר הנשמה  -הכבדת לב פרעה [חמור זה אין לו לב ,וינהגו בכבדות,

למאגר עלוני

מעלת האדם המדבר ,השולט על ליבו] באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' ה)

הכבדת הלב  -משמעותה

[בהל' טריפות] (כבד לב פרעה) [ז ,יד] נפלאות שמשון ,תשע"ז נוה ההיכל,

תשע"ז
ליבו הכבד של פרעה (כבד לב פרעה) [ז ,יד] כאיל תערוג ,תשע"ח

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

נושא בפרשה :הכרת הטוב [גם לדומם]
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 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

קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

והנהגות] עולמות ,תעח

יבוצעו בו

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

שלח מתנה לחברו בטעות משום שחשב שעשה לו טובה

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' טו)

שינויים

הכרת הטוב ,מאי הכאת משה את היאור

[הכרת הטוב לדומם] (אמור אל אהרן קח מטך) [ז ,יט]

במשנת הפרשה ,תשע"ו מרבה תורה ,תשע"ז בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ז שיחת הרב אליהו אליעזר
דסלר ,תשע"ז

הכרת הטוב ,מאי הכאת משה את היאור ['אדם' מכיר טובה ,ושאינו מכיר טובה נקרא נבל ,כבהמה
במותה שהיא נבלה ,וכצמח שנותק מן החיות שהוא נובל ,הכרת הטוב לדומם] (אמור אל אהרן קח מטך)
[ז ,יט] משנתה של תורה ,תשע"ח

מדוע מכת שחין בוצעה ע"י משה למרות הכרת הטוב מן הגחלים בבית פרעה [מכת שחין היתה
ע"י פיח כבשן ,הכרת הטוב לדומם ,לא לקו כל גחלי מצרים ,המכה היתה בידי שמים ,הבדל בין הכאה
דרך ביזיון לזריקה ,מהגחלים גם ניזק] (וקחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן) [ט ,ח] אספקלריא ,תשע"ח (עמ'

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא
באתר "בינינו" :

עא)

הכרת הטוב לדומם

[בור ששתית ממנו ,זכויות אדם או חובות אדם] (אמור אל אהרן ,ברש"י) [ח ,יב]

מרבה תורה ,תשע"ז

הכרת הטוב [הכרת הטוב למתכוון להרע ,הכרת הטוב למי שעשה טובה וגם רעה ,הכרת הטוב מביאה
לעוה"ב ,התיקון שבהכרת הטוב במצרים ,הכרת הטוב בין אדם לחברו או למקום ,חשיבות מידת הכרת
הטוב] עומקא דפרשא ,תשע"ח

הכרת הטוב של הרב אריה לוין לבעל האכסניה [על חשבון קפידת הגאון רבי ברוך בער בעל הברכת
שמואל] בארה של תורה ,תשע"ט

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

נושא בפרשה :הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה
הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה
[אלשיך הקדוש] ,תשע"ז

(אחות נחשון ,ברש"י) [ו ,כג] קב ונקי ,תשע"ח דרכים בתורה

קודמות)
באתר "בינינו" :

מעדני אשר ,תשע"ח האיחוד בחידוד ,תשע"ב

הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה [לא הועתק ברמב"ם ובשו"ע ,כשיש אחים מכל סוג ,בעלי מידות
בלא תורה ,בת תלמיד חכם ,שאר המעלות] (אחות נחשון ,ברש"י) [ו ,כג] פניני אי"ש ,תשע"ז תשע"ט

"הנושא אשה צריך לבדוק באחיה" ,כמה יש לשקול דין זה בשידוכין?

אספקלריא ,תשע"ט (עמ'

נא)

מנין נלמד דין "יבדוק באחיה"?

[מה שונה פסוק זה מהכתוב אצל עשו] מלאכת מחשבת ,תשע"ט

יש לו בנים צדיקים ואחד סר מן הדרך  ,האם מותר לקרא לאב 'רשע'? [מרים בת בילגה ,שותא

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

דינוקא בשוקא] פניני חשוקי חמד ,תשע"ט
כשאח אחד ירד מהדרך האם יקח את אחותו לאשה? פניני חשוקי חמד ,תשע"ט

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :מטה משה ואהרן
לצפיה בעשרות
[למה שמשו ,וכיצד בכל מכה ומכה ,באיזה מטה השתמשו במי מריבה] (קח את מטך)

שיעורים על

מטה האלוקים [מה היו סגולותיו ולמה נצרך? איך הפיכתו לנחש תשכנע את העם? גלגוליו של המטה

פרשת וארא

כמה מטות היו?

[ז ,ט] אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' מט) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עד)

וגניזתו במשכן] (קח את מטך) [ז ,ט] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע

מדוע בנס של המטה נצטווה אהרן לעשות במטהו ולא משה?

(ואמרת אל אהרן קח את מטך[ )..ז,

באתר "בינינו" :

ט] מעדני אשר ,תשע"ד

מטה משה וחקיקת שם המפורש עליו שבילי פנחס ,תשע"ט
מטה אהרן ומטה משה אספקלריא ,תשע"ט (עמ' לד)

מטהו של משה

[נברא בערב שבת בין השמשות] (קח מטך ונטה ידך) [ז ,יט] שיעורי הגר"ח פיינשטיין

שליט"א ,תשע"ח

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

נושא בפרשה :מכות מצרים

(גם משנים
סדר תקופת עשרת המכות

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' פד)

עשרת המכות היו קיום הבטחת "דן אנוכי" ,וכיון שהיו ישראל טפלים למצרים הוצרכו
לניסים להינצל

פניני זאת ליעקב-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' ח)

קודמות)
באתר "בינינו" :

התוכן הפנימי של מכות מצרים מסמרות נטועים-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' י)
מהות ההתראה שהתרה משה את פרעה לפני המכות? [דן אנוכי] מלאכת מחשבת ,תשע"ט

"בדבר או בחרב"  -ביאור שתי המערכות בעשר המכות
הסימנים במכות מצרים

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' ח)

[ז ,יז] מחמדי התורה ,תשע"ו

הקשר בין מכות מצרים לשמירת הלשון
הקשר בין מכות מצרים לאמונה בה'

[ז ,יט] בית שלמה ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

[ז ,יט] נר יששכר ,תשע"ה

לתועלת הרבים
דם

תיאור מכת דם ע"פ מדרשי חז"ל

ובתנאי שלא
ערב פסח ,תשע"ו

מכת דם או מכת הדגים ביאור? דברי השירה-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' יז)

יבוצעו בו
שינויים

הכרת הטוב לדומם [בור ששתית ממנו ,זכויות אדם או חובות אדם] מרבה תורה ,תשע"ז

הכרת הטוב ,מאי הכאת משה את היאור
תורה ,תשע"ז

בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ז

[הכרת הטוב לדומם] במשנת הפרשה ,תשע"ו

מרבה

שיחת הרב אליהו אליעזר דסלר ,תשע"ז

הכרת הטוב ,מאי הכאת משה את היאור ['אדם' מכיר טובה ,ושאינו מכיר טובה נקרא נבל ,כבהמה

לצפיה בעשרות
שיעורים על

במותה שהיא נבלה ,וכצמח שנותק מן החיות שהוא נובל ,הכרת הטוב לדומם] משנתה של תורה,
תשע"ח

פרשת וארא

האם יש איסור לאכול דגים שמתו במים? מעדני אשר ,תשע"ט
מדוע נענשו הדגים שמתו ביאור ,במה חטאו? מעדני אשר ,תשע"ט

באתר "בינינו" :

התעשרות ישראל ממכירת מים למצרים במכת דם [הנאה ממעשה נס ,נס על טבעי ונס הנראה
טבעי ,צירוף למנין אדם שנברא בספר יצירה] (ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות) [ז ,כד] עומקא
דפרשה ,תשע"ג שיעורי ליל שבת ,תשע"ז

למאגר עלוני
צפרדע

תיאור מכת צפרדע ע"פ מדרשי חז"ל

פרשת השבוע
ומועדים

ערב פסח ,תשע"ו

שכרם של הכלבים לדורות מול שכר הצפרדעים לשעה [מסירות נפש לנצור לשון גבוהה ממסירות
נפש לקפוץ לאש ,לשון הרע ,אדם לחברו] באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' ח)

האם היה ציווי מפורש לצפרדעים להיכנס לתנור? [והאם יש ק"ו לבני אדם שלא נצטוו במפורש,
חיוב כללי וחיוב פרטי] שלמים מציון ,תשע"ח האיחוד בחידוד ,תשע"ו

האם אפשר לעשות כשפים במקום שיש מים?

(רק ביאור תשארנה) [ח ,ה] מעדני אשר תשע"ג

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מכת הצפרדע [מדוע ביקש משה שתישארנה גם לאחר סיום המכה? מדוע ביקש פרעה שיסורו רק
למחרת? למה נבחרה הצפרדע להיות המכה הראשונה מבין החיות שבמכות? מהי התוכחה שמופיעה
בפרק שירה של הצפרדע לדוד המלך?] (נוגף את כל גבולך בצפרדעים) [ז ,כז] שיעורי הרב רוזנבלום,
תשע"ג

ניתן להעביר או

המצרים הביאו עליהם את מכת צפרדע מחמת כעסם

(ותעל הצפרדע ,ברש"י) [ח ,ב] יחי ראובן,

תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

כינים

ובתנאי שלא
תיאור מכת כינים ע"פ מדרשי חז"ל

ערב פסח ,תשע"ו

האם מכת כינים הייתה גם בארץ גושן אצל בני ישראל?

(ותהי הכינם באדם ובבהמה) [ח ,יג] מעדני

אשר ,תשע"ד [אותות ומופתים באדמת בני חם] שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תשע"ט

יבוצעו בו
שינויים

מכת כינים

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סח)

מדוע הודו החרטומים במכת כינים? (אצבע אלוקים היא) [ח ,טו] האיחוד בחידוד ,תשע"ג

כינים בזמן הזה [השתנות הטבעים בהלכה ,בשו"ע הוכרע על פי סוגיית הגמרא שמותר להרוג כינים
בשבת ,מכיון שאינם נוצרים מפריה ורביה ככל בעלי החיים ,ועל כן אין בהריגתם נטילת נשמה .כיום
ידוע לכל שהכינים נוצרים מביצים בדרך של פריה ורביה ,ונמצא כי המציאות לכאורה מכחישה את
דברי חז"ל וההלכה שמותר להרוג כינים בשבת ,דברי הרב דסלר בענין ההסברים הטבעיים של חז"ל,
שלא ההסבר מחייב את הדין ,אלא להיפך ,הדין מחייב הסבר .סיכום שיטות הפוסקים בדין הריגת
כינים בזמנינו ,להלכה ולמעשה ,ובירור התאמת דברי חז"ל והשו"ע שהתירו להרוג כינים בשבת עם
המציאות הטבעית שהשתנתה בזמנינו .נושאים נוספים בהם יש שינוי עם הטבעים שהיו בזמן חז"ל]

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא
באתר "בינינו" :

עולמות ,לט תורה והוראה ,תשע"ט

ערוב

למאגר עלוני
תיאור מכת ערוב ע"פ מדרשי חז"ל

ערב פסח ,תשע"ו

פרשת השבוע

הקשר בין מכת ערוב ל"אדמת מצרים" [אדני השדה ,הרגשה טבעית לבעלי חיים ,לצמצם הנס ,לא
דובים ולא יער] (וגם האדמה אשר הם עליה) [ח ,יז] נחל אליהו  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יא)
ממעיין החיים-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' טו)

ומועדים
(גם משנים

דבר

קודמות)

המיוחד במכת דבר [המכה בפטיש ,היד החזקה בהגדה ,הכבדת לב פרעה ,הרס הכלכלה המסחר

באתר "בינינו" :

והתעבורה במצרים] (דבר כבד מאוד) [ט,ג] האיחוד בחידוד ,תשע"ה

האם מתו ממקנה ישראל במכת דבר?

(עד אחד) [ט ,ו-ז] במשנת הפרשה ,תשע"ה

פניני אור החיים,

תשע"ז

הגדרת "מקנה ישראל" בהמתו של בן אשה ישראלית שאביו מצרי [פדיון הבן למי שאביו גוי
ואמו בת לוי] (לא מת ממקנה ישראל עד אחד) [ט ,ו-ז] עשר עטרות ,תשע"ח

הקשר בין יראת השמים של המצרים לחששם מפני המכות
 -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יב)

שחין

בארה ,של תורה ,תשע"ג נחל אליהו

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

מדוע מכת שחין בוצעה ע"י משה למרות הכרת הטוב מן הגחלים בבית פרעה [מכת שחין היתה
ע"י פיח כבשן ,הכרת הטוב לדומם ,לא לקו כל גחלי מצרים ,המכה היתה בידי שמים ,הבדל בין הכאה
דרך ביזיון לזריקה ,מהגחלים גם ניזק] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עא)

לצפיה בעשרות
שיעורים על

ברד

פרשת וארא
הקשר בין יראת השמים של המצרים לחששם מפני המכות

(הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס

את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים) [ט ,כ] בארה ,של תורה ,תשע"ג נחל אליהו  -אוסף גליונות ישיבת מיר,

באתר "בינינו" :

תשע"ח (עמ' יב)

הברד והשלג בהלכה

(ברד כבד מאד) [ט ,כד] אורייתא ,תשע"ב

גידולי הארץ שלא ניזוקו במכת הברד

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מג)

מדוע דווקא במכת ברד יצא משה מן העיר?

(כצאתי את העיר ,אפרוש את כפי אל ה' ,ברש"י) [ט ,כט]

בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע

ברד לא ירד על בתים גם אם אינם ראויים למגורים

(הירא את דבר ה' הניס את עבדיו ואת מקנהו אל

הבתים) [כ ,יט] מלאכת מחשבת ,תשע"ח שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תשע"ט

ומועדים

האם יכלו ישראל ששמעו את הקולות במכת ברד [וכן במתן תורה] לברך "שכוחו וגבורתו מלא
עולם" כמו בברקים? [וכמה פעמים ברכו] מים זכים  -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' ע)

המיוחד במכת הברד [מדוע נפתחו פיותיהם של בנ"י ופרעה דווקא לאחר מכה זו? מה קרה לאותם
אבנים שנשארו בשמים לאחר תפילת משה שייעצרו ? ..מדוע הקב"ה קורא למכה זו 'כל מגפותי'?] (הנני
ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד) [ט ,יח] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ב

ניסי מכת הברד

[אבני אלגביש ,גוג ומגוג ,מוחזקות בידי משה] (נטה ידך על השמים ויהי ברד בכל

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

הארץ) [ט ,כב] מאמרי "עינינו גל"  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יט)

מכת בכורות שקולה כנגד כל המכות

[מפסוק במכת ברד] (את כל מגפותי ,ברש"י) [כג ,יט] בית מדרש

ישיבת מיר ,תשע"ח (ה' תירוצים)

הצלת ספק על חשבון אי הצלת הוודאי [שומר חיטים ויורד ברד ,חייב להציל את הקשות ולא את
הרכות ,וכשיש קשות שודאי ינזקו ואחרות שהן ספק קשות ספק רכות ,ואותן הציל ,וכן בהצלה
משריפה] [ט ,לא] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

שאר עניני הפרשה:
שם שד"י במזוזה
תשע"ח (עמ' יח)

(וארא אל אברהם ...בא-ל ש-ד-י) [ו ,ג] מאמרי "עינינו גל"  -אוסף גליונות ישיבת מיר,

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מתי הגיע משה למעלתו הגדולה בנבואה?

(רמב"ן ריש וארא) אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קו)

הקשר הנפלא בין האבות הקדושים למשה רבינו [גאולת ישראל מכל ארבע הגלויות בזכות

לצפיה בעשרות

ההבדל בין עבודת האבות למשה רבינו (וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב) [ו ,ב] שפת אמת ,תרנ"א

שיעורים על

ארבעתם] (וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב) [ו ,ב] שבילי פנחס ,תשע"ז

מלאכת מחשבת ,תשע"ז

האמונה בתחיית המתים [חלק לעולם הבא ותחיית המתים ,המאמין מסברא ,אכילה משחיטת מי
שאינו מאמין ,נפטרה אשתו ונשא אחת מי תהיה אשתו לעתיד לבוא] (לתת להם את ארץ מגוריהם) [ו ,ד]

פרשת וארא

מאור השבת ,תשע"ז

ההבדל בין התגלות ה' בשם א-ל ש-די לבין התגלות בשם הוי-ה[ ...קץ הגאולה וקץ השעבוד]
(וארא..בא-ל ש-די ..ושמי הוי-ה לא נודעתי להם) [ו ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

באתר "בינינו" :

שפת אמת ,תרנ"ב

פניני אורח החיים ,תשע"ח

מהות שם ש-ד-י [פריה ורביה ,בשעת מיתה נטילת היוד ,מצות מילה ,אמירת עלינו בסיום המילה –
לתקן עולם במלכות ש-ד-י] (וארא אל אברהם ...בא-ל ש-ד-י) [ו ,ג] נועם אליעזר ,תשע"ח

יסורין ממרקין עוונותיו של אדם

[המקור מיציאת עבד כנעני לחירות בשן ועין ,או מברית מלח] (את

נאקת בני ישראל) [ו ,ה] מחמדי התורה ,תשע"ב ה' הסברים
ניסיון הגלות (והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים) [ו ,ו] מדי שבת ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

מצוות אמונה בה' [האם ניתן לצוות להאמין ,כיצד ניתן לדרוש זאת מבר מצוה ,כיצד ניתן לדרוש זאת
מבן נח ,תירוץ הגר"א וסרמן] (וידעתם כי אני ה') [ו ,ז] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מז)

(גם משנים

נבואת משה להביא את יוצאי מצרים לארץ ישראל [נבואה שלא התקיימה ברובם ,וברמב"ם
מבואר שנבואה טובה מתקיימת] (והבאתי אתכם אל הארץ) [ו ,ח] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' פב) לב

קודמות)

תירוצים מלאכת מחשבת ,תשע"ח

אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל [קול התור נשמע בארצנו  -קול התורה ,כל

באתר "בינינו" :

התורה ניתנה עבור א"י ,הר סיני נתלש מארץ ישראל] (והבאתי אתכם אל הארץ) [ו ,ח] עומקא דפרשה,
תשע"ד

מורשת ארץ ישראל

[ו ,ז-י] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

מקור לברכת המוציא

[המוציא לשון עבר ,או לשון עתיד] (המוציא אתכם) [ו ,ט] מחמדי התורה ,תשע"ו

ניתן להעביר או

תשע"ט

הוצאת ספרי קודש מארץ ישראל [יצאיה מארץ ישראל לחו"ל ,הוצאת ספר תורה לחו"ל ,ספרים
עתיקים בכתב יד] (והבאתי אתכם אל הארץ) [ו ,יב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יד)

הפיכת הנחש למטה בשבת

[איסור צידה ,איסור נטילת נשמה ,טלטול מוקצה] (ויבלע מטה אהרן את

מטותם) [ז ,יב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נו)

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

חתן וכלה העולים לארץ ישראל בעיצומם של ימי המשתה ,האם 'עליה' לא"י תחשב כ"פנים
חדשות"?

[שבע ברכות ,סעודה שלישית בשבת ,פנים חדשות] (והבאתי אתכם אל הארץ) [ו ,יב]

יבוצעו בו

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כד)

שינויים

הוצאת ספרים מארץ ישראל לחו"ל [ספרי קודש ,ספרי תורה ,לקהילה בחו"ל שאין לה ס"ת מהודר,
הוצאה זמנית ,הוצאת ספרים עתיקים בדפוס או בכתב יד] (והבאתי אתכם אל הארץ) [ו ,יב] אספקלריא,
תשע"ח (עמ' יד)

כח השמיעה

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' טז)

שיעורים על

מדוע נמנו שני חיי לוי קהת עמרם משה ואהרן בלבד?
כמה שנים חי לוי?

לצפיה בעשרות

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' צב)

[האם עמרם אבי משה רבינו היה מבאי הארץ] (ושני חיי לוי) [ו ,טז] אספקלריא,

פרשת וארא

תשע"ח (עמ' לט)

מדוע סירב משה לשליחות להציל את בני ישראל?

באתר "בינינו" :

[ו ,יב] אשכול יוסף ,תשע"ד

האם יכולים תפללי בית כנסת לכוף את אחד המתפללים להיות גבאי? [האם ראש ישיב יכול
לכוף אברך להיות מגיד שיעור] פניני חשוקי חמד ,תשע"ט
מאיזה גיל ניתן להיות שליח ציבור? [בר מצוה ,חיתוך מילים כראוי ,שליח ציבור ,שליח ציבור קבוע,
תעניות וימים נוראים ,לא נמלא זקנו ,מחילת הציבור ,אין אחר] (ואיך ישמעני פרעה ואני ערל
שפתים) [ו ,יב] אספקלריא ,תשע"ט (עמ' כז)

מאיזה גיל ניתן למנות גבאי לבית כנסת? [בר מצוה ,לשפר לילד את דימויו העצמי ,אם כבר מינו,
כבוד האדם ,כבוד הקהילה] פניני חשוקי חמד ,תשע"ט

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

חשבון ארבע מאות שנות גלות [גלות ארבעת מאות שנה או מאתיים ועשר ,קושי השעבוד השלים,
הגעתם לשער מ"ט ,האבות בגן עדן גם הצטערו ,עבדו יום ולילה ,האם היתה גזירת שעבוד על ארבע
מאות שנה ,ריבוי האוכלוסין השלים את המנין ,ספרו גם את אלו שנהרגו] (הן בני ישראל לא שמעו אלי)
[ו ,יב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יא)

קודמות)

מדוע צוו בני ישראל על שחרור עבדים בהיותם במצרים?

(ויצום אל בני ישראל ,בירושלמי) [ו ,יג]

באתר "בינינו" :

נועם אליעזר ,תשע"ח

האם למשה היה דין מלך?
מינוי גר לשררה

(גם משנים

[ו ,יג] אשר ליהודה ,תשע"ד

נועם אליעזר ,תשע"ח

[ו ,יג] הגר"א עוזר ,תשע"ה

שמה של אשת לוי אמה של יוכבד [כיצד נשא עמרם דודתו ,האם שם אשת לוי היה 'אותה' ,האם
גרשון קהת ומררי נולדו ללוי מאשה אחרת ,יוכבד ואחיה היו רק אחים מן האב ,לדעה אחת שם אשת
לוי היה 'עדינה' ,מדוע לא נמנית עם יורדי מצרים] (ויקח עמרם את יוכבד) [ו ,כ]

אספקלריא ,תשע"ט

להפיץ דף זה

(עמ' מה)

מי נקרא "נביא"?

ניתן להעביר או

[מלשון ניב שפתים ,המדבר לציבור ,לעמי הארץ ,לעצמו] (ואהרן אחיך יהיה נביאך)

[ז ,א] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לב)

השפעת הניסים על האדם [מדוע נעשו בצורה מדורגת? מדוע דווקא במצרים? מהו הלקח ממכות
מצרים] (והרביתי את אותותי ואת מופתי) [ז ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

לשם מה מספרת התורה בני כמה היו משה ואהרן בעת שדיברו עם פרעה?

(ומשה בן שמונים

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

שנה ואהרן בן שלוש ושמונים שנה בדברם אל פרעה) [ז ,ז] אשכול יוסף ,תשע"ז

שינויים

חשבון שנות משה רבינו

(ומשה בן שמונים שנה ואהרן בן שלוש ושמונים שנה בדברם אל פרעה) [ז ,ז]

נועם אליעזר ,תשע"ח אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סא)

האם מותר להשתתף במופעי 'קוסם'? [אחיזת עינים ,גדרי איסור "מעונן"" ,אחיזת עיניים" הנעשה
על ידי קלות התנועה וזריזות ידיים ,האם מותר לצפות במופע שהקוסם מודיע מראש שכל מעשיו נעשים
בחכמה ולא בכישוף ,להזמין להטוטן וקוסם לחתונה או שמחת שבע ברכות ,לשמחת פורים] שמעתתא
עמיקתא ,תשע"ב עולמות ,קלו

האם משה הכשיל את החרטומים? [לפני עיוור בבן נח ,חד עברא דנהרא ,מעורר את העבריין לחטא,
הכאת בנו הגדול ,מסחר עם עובדי עבודה זרה לפני יום אידם] (לפני עיוור בכישוף) [ז ,י-יא] שלמים מציון,
תשע"ו תשע"ט נועם אליעזר ,תשע"ט

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא
באתר "בינינו" :

על אלו קרבנות דן משה עם פרעה [עולה או שלמים ,בן נח ,מצרים ,אכילת אליל המצרים] (דרך
שלושת ימים נלך במדבר) [ח ,כב] בינת החכמה על משך החכמה ,תשע"ט

השבת אבדת נוכרי כשיש תועלת לישראל

(ועתה שלך העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה) [ט ,יט]

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

האם התורה חסה על ממון גוי? [השבת אבדת גוי ,פכים קטנים או בעלי חיים גדולים ,תועלת
לישראל ,נינוה העיר הגדולה] (ועתה שלך העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה) [ט ,יט] אספקלריא,
תשע"ח (עמ' נט)

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

כניסה למקום עבודה זרה ,כנסיות מסגדים ובתי תיפלה [הרחקת ד' אמות מע"ז ,מעבר בעיר שיש
בה ע"ז או בתחומה ,דרך מיוחדת לע"ז ,דין ע"ז בזמנינו ,במקום פיקוח נפש ,במקום הפסד ממון ,כניסה
לכנסיה לגביית חובות ,השתתפות בטקס אשכבה במקום איבה ,בית ע"ז ללא צלמים ,כניסה להתרשם
מיצירות אומנות ,קלפי בחירות בבית ע"ז ,קביעת בית כנסת במקום ששימש לע"ז ,כניסה לחצר כנסיה
להשקיף על נוף ,כניסה למדינת הוותיקן ,משחקי ילדים במגרש השייך לע"ז ,כניסה למסגד ,תפילה
במערת המכפלה ,שכירת חדר לתפילה מקונסרבטיבים ,השתתפות בחתונה באולם של קונסרבטיבים,
רפורמים] עולמות ,רפו

מדוע איננו נוהגים להתפלל בזקיפת ידיים למעלה כבימים עברו?

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

(אפרוש את כפי אל ה') [ט ,כט]

מעדני אשר תשע"ב

הלכות אכילת ה' מיני דגן [חמשת המינים החייבים בחלה ,ברך מעין שלוש במקום ברכת המזון ,דגן
קלוי ,עיקר וטפל בתערובת דגנים ,ברכת אכילת מזונות בקינוח סעודה] (והפשתה והשעורה נכתה...

ניתן להעביר או

והחיטה והכוסמת לא נכו) [ט ,לא-לב] עומקא דפרשה ,תשע"ו

הלכות אכילת חמשת מיני דגן [דינם של המאכלים שהדגן שבהם ניתן להטעים אותו בלבד [כתבלין
למאכל] ,או שניתן להכשירו באכילה ,או להרבות את נפח המאכל ,שיטות הראשונים בביאור הכלל 'כל
שיש בו מחמשת מיני דגן' ,האם צריך שיורגש טעמו של מין הדגן ושיהיה בו ממשות ,האם הכלל הוא
סובייקטיבי ותלוי בדעתו של מכניס הדגן לתבשיל ,או אובייקטיבי ,ברכה על שניצלים וקציצות דגים
ובשר ,סברות נוספות בדין ברכה על שניצל ,הכרעת הפוסקים בדיני ברכה על :געפילטע פיש ,כדורי
פלאפל ,חטיפי שוקולד ,עוגת גבינה ,לאזניה ,בוטנים מצופים .ברכה על חמין שהתבשל בתוכו גרעיני
חיטה ,גריסים או קישקע] (והפשתה והשעורה נכתה ...והחיטה והכוסמת לא נכו) [ט ,לא-לב] עולמות ,יח

נשים ביציאת מצרים ,ומצוות הפסח

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

(לכו נא הגברים) [י ,יא] תורה והוראה ,תשע"ד

שינויים

מענייני דיומא :גשמים וברקים [חורף]
לצפיה בעשרות
עניני גשמים [גבורות גשמים ,חסדי ה' ,הודאה על הגשמים ,ניקוד מוריד הגשם ,ברקים לפשט

עקמומיות שבלב]  -הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

כאיל תערוג ,תשע"ו

שו"ת בעניני גשמים  -הגר"ח קנייבסקי שליט"א

דברי שי"ח ,תשע"ד

הגשם בשבת [סחיטה בשיער רטוב ,הליכה בבגדים רטובים ,טלטול בגד ומגבת רטובה ,ייבוש בגדים,
בגדים התלויים לייבוש מערב שבת] דברי הלכה ,תשע"ז

שיעורים על
פרשת וארא
באתר "בינינו" :

הלכות גשמים [טעות פעם שניה ,ברכת ברקים ורעמים ,ברכת הקשת] משיעורי הגאון רבי בן ציון
פלמן זצ"ל

כאיל תערוג ,תשע"ה

מדוע כשיורדים גשמים אין מברכים "הטוב והמטיב"? מעדני אשר ,תשע"ג
מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשם ל' יום קודם פסח? מעדני אשר ,תשע"ג

למאגר עלוני

מוריד הגשם  -דיני הזכרת ושאלת גשמים בתפילה [ספק אם הזכיר גשם ,קודם שלושים יום ואחר

פרשת השבוע

שלושים יום ,האם תשעים תפילות הם שלושים יום ,האם ניתן לומר תשעים פעם ביום אחר ,ראיה
משור המועד ,השוואה בין הלכות נזיקין להלכות תפילה ,האם סופרים גם את מוסף ,נשים שאינן
מתפללות ערבית ,ש"ץ קבוע המתפלל גם חזרת הש"ץ ,האם ניתן לומר תשעים פעם "המלך הקדוש"

ומועדים

בעשי"ת ,החינוך בגיל הרך לערכים] עולמות ,קעו

(גם משנים

שאלת גשמים  -בין ז' חשון לששים יום לתקופת תשרי [א"י וחו"ל] ובארצות הדרומיות
[שבהן קיץ] [שאלת גשמים בארץ ישראל ובחו"ל ,הנוסע מארץ ישראל לחו"ל או להיפך בימים אלו,
ישראלי הנוסע לחו"ל קודם ליל ז' חשון ,כשנוסע למקום ללא ישוב יהודי (קברי צדיקים) ,ישראלי הנוסע
לחו"ל לאחר ליל ז' חשון האם ימשיך לשאול גשמים ובאיזו ברכה ,הנוסע לתקופה ארוכה ,אך אשתו
ובניו בא"י ,הנוסע בכוונה להשתקע בחו"ל ,בן חו"ל הבא לא"י כשבדעתו לחזור לחו"ל ,לעבור לפני
התיבה כש"צ ,טעה ולא שאל גשמים במקומות הסמוכים לא"י (הגולן או סיני) בין ז חשון ועד ס
לתקופה ,בחצי כדור הארץ הדרומי (ימי החורף בהם ימים קצרים ולילות ארוכים וקור שולט בין פסח
לסוכות והגשמים יורדים כמעט כל השנה כיצד ינהגו בהזכרת ושאלת גשמים ,ההתקדמות הטכנולוגית
באפשרויות ניצול מי גשמים היורדים בקיץ ,והשפעתה על דינים אלו] עולמות ,תג

ברכת עושה מעשה בראשית  -ברקים ורעמים [ברכה מיוחדת לרעם ומיוחדת לברק או ניתן
להחליפה ,ראה ברק ורעם כאחד ,ראה רעם לבד או ברק לבד ,ישב בבית הכיסא ויצא תוך כדי דיבור,
ראה הבזק אור בלבד ,ברכת הברק והרעם באמצע תפילה או לימוד תורה ,כשידיו אינן נקיות ,ההפסקה
המחייבת ברכה נוספת ,התפזרו העננים ,בירך ונסע למקום אחר שבו השמים היו נקיים והגיעו עננים
וראה ברק ,או חזר לעירו וראה שוב ברק ,למחרת חייב לברך פעם נוספת ,בגלל הפסק שינה ,ואם לא
ישן ,ואם ישן ביום ,הקם משנתו ועדיין לא עלה עמוד השחר ,ברכה על ימים ונהרות מימי הבריאה ,פעם
בשלושים יום ,ברכה על הים התיכון ,אוקיינוס ,ים המלח ,כינרת] עולמות ,רכט

ברכת ברקים ורעמים

נשיח בחוקיך ,תשע"ז

שלמים מציון ,תשע"ז

עיון הפרשה תש''ע (עמ' מב)

האם יכלו ישראל ששמעו את הקולות במכת ברד [וכן במתן תורה] לברך "שכוחו וגבורתו מלא
עולם" כמו בברקים? [וכמה פעמים ברכו] מים זכים-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' ע)

קודמות)
באתר "בינינו" :

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

נושא אקטואלי:
ענייני כתב :כתב אשורית  -אז והיום [קדושת כתב אשורית ,ובהלכות הרלוונטיות לו .האם מותר
לכתוב דברי חול בכתב אשורית? האם מותר להביא חומר הנכתב בכתב אשורית לתוך בית הכיסא? מה
הדין ביחס לכתיבת גט וכתובה בכתב אשורית] תורה והוראה ,תשע"ח

כהן שהלבין פני חברו ברבים  -האם יכול לשאת כפיו?

[הרג את הנפש לא ישא כפיו] שיעורי הרב

יו"ט זנגר שליט"א ,תשע"ח

מעמד דיין בבוררות זבל"א [סדר הדין ,בוררות ,דיין שנטל שכר ,דיין שנטל שוחד ,האם נאמן בעל דין

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא
באתר "בינינו" :

בטענה שהדיין קיבל שוחד ,כיצד ניתן לפסול דיין שקיבל שוחד ,האם ניתן לחייב את הדיין שבועת היסת
שלא קיבל שוחד ,חיוב שבועת היסת על עד המסרב להעיד] בינת המשפט ,תשע"ט

כיבוד הורים שאינם שומרי מצוות [כיבוד הורים העומדים ברשעם נגד דת ישראל ,האם הבן חייב
להציל אביו הרשע מקלון ,האם יש לחוש בכל בעל-עבירה שמא הרהר תשובה ,האם יש חילוק בין רשע
לשעה למתמיד ברשעות ,הגדרת מחללי-שבת בזמנינו ,כיבוד הורים המתנכלים לבניהם בעניני דת

למאגר עלוני

ישראל ,הורים המצווים לבנם נגד התורה וההלכה] עין יצחק ,תשע"ט

כיצד לנסח מודעה "ללא חשש גניזה"? [השמטת פסוקים נפוצים :בית יעקב לכו ונלכה ,פותח את

פרשת השבוע

ידך ,שויתי ה' לנגדי תמיד ,כי לא תשכח מפי זרעו ,ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש .חקיקת פסוקים
על מבני ציבור ,על מעילי ספר תורה ,מפות קריאת התורה ,טלית גדול ,הדפסה מול כתיבה ,מילים

ומועדים

בודדות ,דרך צחות ,תורה שבעל פה] עומק הפשט ,תשע"ט

הסרת סדין בשבת שנפרס ע"י ילדים כאוהל למשחק

פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' מח)

הכשלת גוי ב"לפני עיור" באיסור גניבה פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' מט)

(גם משנים
קודמות)

שתיית כוס אירוסין ונישואין לאחר טעימת החתן והכלה ,ע"י אדם שהוכן לכך [האם מסדר
הקידושין יכול להוציא אדם זה בברכת הנהנין] פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' נב)

באתר "בינינו" :

לברך שבע ברכות בליל שמיני כשהתחילו הסעודה ביום שביעי [הזכרת רצה ויעלה ויבוא בסעודה
שהחלה בשבת או ר"ח ,ונמשכה ללילה שלאחריו] פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' נד)

לחבול בעצמו שלא לצורך רפואת עצמו? [איסור חבלה עצמית ,חבלה לצורך ,לצורך יפוי הגוף ,ניתוח
קוסמטי ,לגרד פצע ויוצא דם ,לתרום דם תמורת ממון] פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' סו)

"ניטל" והנהגותיו

עשר עטרות ,תשע"ט

התוספת "ולכפרת פשע" במוסף של ראש חודש בשנת העיבור

עשר עטרות ,תשע"ט

משחק 'חמש אבנים' ,וקלפים בשבת [אשווי גומות ,קרקע מרוצפת ,חצר המוסד ,משחק שיש בו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מקח וממכר ,רווח והפסד] אספקלריא ,תשע"ט (עמ' פז)

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

יבוצעו בו
שינויים

