
 

 

 

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים                        ויראפרשת למקומות  ימרא

 

 

 עולמות, קט    מאור השבת, תשע"ג  [א יח,]ביקור חולים 

 אשכול יוסף, תשע"ה  ]יח, א[  )באלוני ממרא(עץ אברהם על המילה יימדוע הת

 עולמות, רעז    ד", תשעמאור השבת   [, בח]י  הכנסת אורחים

 נפלאות שמשון, תשע"ה  ]יח, ב[מי ריפא את אברהם ואת ילידי ביתו ? 

 בסקי, תשע"ההגר"א גנחו  ]יח, ב[מה קודם ? -מילה או הכנסת אורחים

 עולמות, קעח  ]יח, ג[טור ממצוה  עוסק במצוה פ

 עומקא דפרשא, תשע"ה  ]יח, ה[  האבות קודם מתן תורה

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד  ]יח, ו[   או מצוה חמורה מאוחר יותר ,כעת – מצוה קלה

 הגר"א עוזר, תשע"ב    עולמות, ל  ]יח, ז[מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה )ויתן אל הנער(  

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  ]יח, ח[בשר בחלב לבני נח  

 מחמדי התורה, תשע"ד  ]יח, ח[  ?לאורחיו מדוע לא נתן אברהם לחם 

 ד"תשע, התורה מחמדי  ]יח, ט[  כוס של ברכה לאשה

 מדי שבת בשבתו, תשע"ו  ]יח, יב[הצחוק היהודי )ותצחק שרה בקרבה(  

 תורה והוראה, תשע"ד  יז[ ]יח,חובת ההיוועצות בהוראת דין  

 הגר"א עוזר, תשע"ג    עומקא דפרשא, תשעג  ]יח, יט[  דרבנןמחינוך קטנים למצוות מדאוריתא או 

 הגר"א עוזר, תשע"ה    עטעולמות,   ]יח, כ[  על מידת סדום כפייה

 ג"מעדני אשר, תשע  ]יט, כה כו[  ועל ים המלח אשת לוט(מלח )הברכה על ראית נציב 

 מחמדי התורה, תשע"ו     , תשע"דאעומקא דפרש]יט, כז[    קביעת מקום לתפילה

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד ]כ, ט[  ד כל ממונו כדי לא לעבור בלפני עיוורהפס

 מגישי מנחה, תשע"ה  ]כא, ד[ חיוב האב במילת בנו 

 נוה ההיכל, תשע"ד  ]כא, ד[  חיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סומא

 מאור השבת, תשע"ה  כא, ד[] אכילה ומלאכה קודם ברית 

 מעינות מהרצ"א, תשע"ה  ]כא, ח[  סעודת מילה

 נוה ההיכל, תשעג  ]כא, ח[  ת בסעודת מילה ובשמחת נישואיןתפוחיוב השת

 שלמים מציון, תשע"ו   [ט, כא]  )ותרא באר מים( על אוכל ניסי אכילה וברכה

 אשכול יוסף, תשע"ג  ]כא, יז[  ? 'ע"ש סופו'ומתי  'באשר הוא שם'מתי דנים 

 מעדני אשר, תשע"ה  ]כא, לג[ברכת הנהנין לבני נח 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ]כא, לג[ברכות הנהנין 

 שבילי פנחס, תשע"ד    אשכול יוסף, תשע"ד  ]כב, א[  מדוע נסיון העקידה מיוחס לאברהם ולא ליצחק ?

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  ]כב, ג[זריזין להתחלת מצוה בלבד  

 מעדני אשר, תשעג  כב, ה[] לחנכם לקידוש ד' ? עקידהמעשה הקח אברהם את נעריו למדוע לא ל

 הגר"א עוזר, תשע"א  ]כב, י[ובר' ו'תלוש'  פסול 'מחובר' בסכין שחיטה וגדרי 'מח
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