לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא

באתר "בינינו" :

פרשת וארא

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני

לבית ולמשפחה:

פרשת השבוע
ומועדים

פנינים  -תשע"ד תשע"ג תשע"ב
יחי ראובן  -תשע"ז
שבת טיש  -תשע"ז

עלון סיפורים להלכה שלמה – תשע"ז

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

מאורות הפרשה  -תשע"ג
איש לרעהו  -תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב
דברי יושר  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ט

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וארא

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת וארא ( 58עמ')

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :תפילה ומצוות במקום שאינו ראוי
תפילה בקול רם

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

תפילה כשמחמת רעש אינו שומע את דיבורו

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

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ב תורה והוראה ,תשע"ב

מקומות שאינם ראויים לתפילה

[בקעה ,כותל ,ע"ז] (כצאתי את העיר) [ט ,כט] נוה ההיכל ,תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

התפלל במקום שאינו ראוי ,האם יחזור

[ט ,כט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

הזכרת שם אדם 'שלום' במקום לא נקי

[ט ,כט] מעדני אשר ,תשע"ו

'מודה אני' כשידיו אינן נקיות
נתינת צדקה במקום שאינו נקי

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

[ט ,כט] מעדני אשר ,תשע"ד
[במקווה] [ט ,כט] מעדני אשר ,תשע"ד

כניסה לבית הכסא עם דפים של דברי תורה

[ט ,כט] מעדני אשר תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

נושא בפרשה :קל וחומר מצפרדעים במסירות נפש
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 ובאו- ...
ק"ו מצפרדעים) [ז ,כח] כאיל תערוג ,תשע"ד

חיוב מסירת נפש על עבירה בפרהסיא

[ז ,כח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מסירות נפש מצפרדעים או מאברהם

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

קטן שכופים אותו לעבור על ג' עבירות החמורות האם צריך ליהרג על זה? (ועלו ובאו ובמשארותיך

לצפיה בעשרות

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

אדם שאנסוהו ועבר על ג' עברות חמורות ,האם נהרג בבית דין? והאם כשר לעדות? (ועלו ובאו
ובמשארותיך בביתך ובתנוריך) [ז ,כח] מעדני אשר תשע"ב

שיעורים על

אדם שנשבע שלא יגלה רפואה שגילו לו ,האם מותר לו לספר במקרה של פיקוח נפש? (ועלו ובאו

פרשת וארא

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

באתר "בינינו" :

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

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

נושא בפרשה :ארבע כוסות בליל הסדר

למאגר עלוני
פרשת השבוע

תקנת ארבע כוסות בהלכה

(והוצאתי) [ו ,ו] עומקא דפרשא ,תשע"ד

תקנת ארבע כוסות באגדה

(והוצאתי) [ו ,ו] שבילי פנחס ,תשע"ה

ארבע כוסות כנגד ארבעת לשונות הגאולה

ומועדים
(גם משנים

הרב יצחק רובין ,קהילת בני תורה הר נוף

ד' כוסות האם מעכבין זה את זה? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה תשע"ג

ברכה אחרונה על כוס ראשון ,וגדר שיעור עיכול לברכה שלאחריה

קודמות)
הרב יצחק רובין ,קהילת בני תורה

באתר "בינינו":

הר נוף
ביסוד מצות ד' כוסות ,ובדיני הסבה .הגר"א וייס שליט"א .מנחת אשר ,תשע"ו

דיני ושיעורי אכילות הכזיתים ושתיית ארבע כוסות ושיעורם

הרב יצחק רובין ,קהילת בני תורה הר

נוף

ניתן להעביר או

סיכום דיני יין ומיץ ענבים לקידוש כפי המציאות כיום ( 16עמ') מהדורה שניה ,תשע"ו

ברכה אחרונה על כוס ראשון

להפיץ דף זה

מאור השבת ,תשע"ו

יין שביעית לארבע כוסות [אין עושין מצוות חבילות חבילות] עולמות ,מח

מצטער בשתיית יין [או הסובל ממרור ,קיום מצוות שע"י כך יצטער או יפול למשכב]

עולמות ,קצט

תורה והוראה ,תשע"ה

עניני הלכה לפסח

ובתנאי שלא

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

יבוצעו בו

הלכה ,תשע"ו

איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו [שתיית יין לארבע כוסות] (ולהורות את בני ישראל)
גניחובסקי ,תשע"ד

לתועלת הרבים

הגר"א

שינויים

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

שיעורים על

הכבדת הלב  -האם שוללת את הבחירה בטוב (כבד לב פרעה) [ז ,יד] המצוות בפרשה ,תשע"ו מלאכת

פרשת וארא

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

מחשבת ,תשע"ו

הכבדת הלב  -משמעותה [בהלכות טריפות] (כבד לב פרעה) [ז ,יד] נפלאות שמשון ,תשע"ז נוה
ההיכל ,תשע"ז

שאר עניני הפרשה:

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

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

(וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב) [ו ,ב] שבילי פנחס ,תשע"ז מלאכת מחשבת ,תשע"ז
ההבדל בין התגלות ה' בשם א-ל ש-די לבין התגלות בשם הוי-ה( ...וארא..בא-ל ש-די ..ושמי הוי-

ומועדים
(גם משנים

ה לא נודעתי להם) [ו ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד
ניסיון הגלות (והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים) [ו ,ו] מדי שבת ,תשע"ז

החושד בכשרים לוקה בגופו [והייתם נקיים ,הרחק מן הכיעור] (ולא שמעו אל משה מקוצר רוח
ומעבודה קשה) [ו ,ט] רוממות ,תשע"ז

מורשת ארץ ישראל

(המוציא אתכם) [ו ,ט] מחמדי התורה ,תשע"ו

מדוע סירב משה לשליחות להציל את בני ישראל
האם למשה היה דין מלך

כבוד מלך רשע

באתר "בינינו":

[ו ,ז-י] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

מקור לברכת המוציא

מינוי גר לשררה

קודמות)

[ו ,יב] אשכול יוסף ,תשע"ד

[ו ,יג] אשר ליהודה ,תשע"ד

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

[ו ,יג] הגר"א עוזר ,תשע"ה

[ו ,יג] זרע ברך ,תשע"ה

עולמות ,רלט

השפעת הניסים על האדם [מדוע נעשו בצורה מדורגת? מדוע דווקא במצרים? מהו הלקח ממכות

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

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

מטה האלוקים [מה היו סגולותיו ולמה נצרך? איך הפיכתו לנחש תשכנע את העם? גלגוליו של המטה
וגניזתו במשכן] (קח את מטך) [ז ,ט] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע

יבוצעו בו
שינויים

מדוע בנס של המטה נצטווה אהרן לעשות במטהו ולא משה? (ואמרת אל אהרן קח את מטך[ )..ז ,ט]

לצפיה בעשרות

מעדני אשר ,תשע"ד

אחיזת עיניים

[האם מותר להשתתף במופעי 'קוסם'] (בלהטיהם) [ז ,יא] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

עולמות ,קלו

האם משה הכשיל את החרטומים
הסימנים במכות מצרים

(לפני עיוור בכישוף) [ז ,י-יא] שלמים מציון ,תשע"ו

שיעורים על
פרשת וארא

[ז ,יז] מחמדי התורה ,תשע"ו

הקשר בין מכות מצרים לשמירת הלשון

באתר "בינינו" :

[ז ,יט] בית שלמה ,תשע"ו

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
הקשר בין מכות מצרים לאמונה בה'

[ז ,יט] נר יששכר ,תשע"ה

למאגר עלוני

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

פרשת השבוע

של הצפרדע לדוד המלך?] (נוגף את כל גבולך בצפרדעים) [ז ,כז] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג
המצרים הביאו עליהם את מכת צפרדע מחמת כעסם (ותעל הצפרדע ,ברש"י) [ח ,ב] יחי ראובן ,תשע"ז

האם אפשר לעשות כשפים במקום שיש מים?

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

האם מכת כינים הייתה גם בארץ גושן אצל בני ישראל? (ותהי הכינם באדם ובבהמה) [ח ,יג] מעדני
אשר ,תשע"ד

האם מתו ממקנה ישראל במכת דבר

(עד אחד) [ט ,ו-ז] במשנת הפרשה ,תשע"ה

פניני אור החיים,

תשע"ז

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

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

אבדת נוכרי כשיש תועלת לישראל
כניסה למקום עבודה זרה

ניתן להעביר או

[ט ,יט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

להפיץ דף זה

(כצאתי את העיר) [ט ,כט] עולמות ,רפו

מדוע איננו נוהגים להתפלל בזקיפת ידיים למעלה כבימים עברו?

(אפרוש את כפי אל ה') [ט ,כט]

מעדני אשר תשע"ב

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

[ט ,לא] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

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

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מענייני דיומא :גשמים וברקים [חורף]
הברד והשלג בהלכה

לצפיה בעשרות

(ברד כבד מאד) [ט ,כד] אורייתא ,תשע"ב

עניני גשמים [גבורות גשמים ,חסדי ה' ,הודאה על הגשמים ,ניקוד מוריד הגשם ,ברקים לפשט עקמומיות

שבלב] הגראי"ל שטיינמן שליט"א

כאיל תערוג ,תשע"ו

שו"ת בעניני גשמים מהגר"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

למאגר עלוני

מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח כדי שלא ירטבו עולי רגלים?

פרשת השבוע

מעדני אשר ,תשע"ג

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

ומועדים
(גם משנים

בגיל הרך לערכים] עולמות ,קעו

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 (ברזיל ,ארגנטינה ,אורוגוואי ,דרום אפריקה ,ואוסטרליה) ימי החורף בהם ימים קצרים ולילות
ארוכים וקור שולט בין פסח לסוכות והגשמים יורדים כמעט כל השנה (ובעיקר בימות הקיץ שלהם) ,כיצד
ינהגו בהזכרת ושאלת גשמים ,ההתקדמות הטכנולוגית באפשרויות ניצול מי גשמים היורדים בקיץ,
והשפעתה על דינים אלו] עולמות ,תג

קודמות)
באתר "בינינו":

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

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

~

~

~

~

~

~

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

~

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

