לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וירא

באתר "בינינו" :

פרשת וירא

(קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

למאגר עלוני
[לפי סדר א' ב']

פרשת השבוע
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 יושר

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי ישרים

מחמדי התורה

קב ונקי

דברי שי"ח

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דורש ציון

משנתה של תורה

קול יעקב

דרכים בתורה

מנחת אשר

שבילי פנחס

האיחוד בחידוד

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

המצוות בפרשה

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

וישמע משה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וכל מאמינים

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

זרע ברך

נשיח בחוקיך

שפת אמת

זרע שמשון

נר יששכר

תורה והוראה

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
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 וירא

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

באתר "בינינו" :

[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

נושא בפרשה :ביקור חולים
נושא בפרשה :הכנסת אורחים

למאגר עלוני

נושא בפרשה :בשר בחלב בסעודת המלאכים

פרשת השבוע

נושא בפרשה :קביעות מקום לתפילה
נושא בפרשה :מצוות חינוך

ומועדים

נושא בפרשה :סדום
נושא בפרשה :מצוה בו יותר מבשלוחו

(גם משנים

נושא בפרשה :זריזין מקדימין למצוות

קודמות)

נושא בפרשה :עקידת יצחק
נושא בפרשה' :באשר הוא שם' או 'ע"ש סופו'

באתר "בינינו" :

שאר עניני הפרשה...

נושא בפרשה :ביקור חולים
ניתן להעביר או
ביקור חולים (וירא אליו ה' באלוני ממרא) [יח ,א] מאור השבת ,תשע"ג

פרי ביכורים ,תשע"ח

מהיכן לומדים שהקב"ה בא לבקר את אברהם החולה? (וירא אליו ה') [יח ,א] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

ביקור חולים [דאורייתא או דרבנן ,מטרת המצוה; לדאוג לצרכי החולה ,להתפלל עליו ,לשמחו ולעודדו,

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

לעוררו לתשובה  ,לומר עמו וידוי ,לסדר חובותיו ,ולכתוב צוואה ,חולה בבית חולים ,ביקור חולים בטלפון,

ובתנאי שלא

כניסת כהן לביקור חולים או טיפול בבית חולים  -חשש טומאת מת [מצוות ביקור חולים,

יבוצעו בו

ביקור חולים בחולה חסר הכרה ,שהרי מתפלל עליו] עומק הפשט ,תשע"ח

מדאורייתא או מדרבנן ,גדר המצוה בקשת רחמים על החולה או לדאוג לצרכיו ,אופני טומאת אהל ,מה
מטמא באהל מת גדול ,קטן ,נפל ועובר ,דין מתי עכו"ם באהל ,ודיני הטומאה בחדרים הסמוכים לחדר
שבו נמצא המת ,דין 'סוף טומאה לצאת' מהתורה או מדרבנן ,והאם יש הבדל בין החדר הפנימי שבו

שינויים

נמצאת הטומאה לבין החדרים האחרים ,חדר מדרגות ומעלית ,כניסת לכהן לבית חולים לבדיקות או
קבלת טיפול רפואי ,וכן למטרת ביקור חולים ויולדות ,טומאה קבועה  -מחדר המתים או ממכון פתולוגי.
טומאה מזדמנת  -הנגרמת כתוצאה מפטירה באחד מחדרי בית החולים ,בתי חולים בהם רוב המתים
ישראל וכשרוב המתים עכו"ם] עולמות ,קט

מצות ביקור חולים [בטלפון ,לעשות צורכי החולה כשהחולה טוען שאין צורך ,על חשבון ביטול תורה,

לצפיה בעשרות
שיעורים על

תינוק בוכה האם דינו כחולה ,ג' שעות ראשונות ביום ,מהבוקר או משעת קימה ,בשלושת הימים
הראשונים למחלתו ,מחלה מדבקת שאינה מסוכנת ,ניחום אבלים וביקור חולים מה קודם] נשיח בחוקיך,
תשע"ח

תפילה על חולה [על עצמו ,רפואה מייסורי כפרה ,תפילה על מיתה ,תפילה בביקור חולים]

עומקא

פרשת וירא

באתר "בינינו" :

דפרשה ,תשע"ג

ביקור חולים בבית חולים השייך לעבודה זרה?

(וירא אליו ה') [יח ,א] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

מדוע מבקרים חולה כיום גם בשעות שבגמרא אסרו?

(וירא אליו ה') [יח ,א] מעדני אשר ,תשע"ז

האם יש מצוות ביקור חולים בחולה באבר אחד? (וירא אליו ה') [יח ,א] מעדני אשר ,תשע"ז
האם יש מצוות ביקור חולים במחלה מדבקת? (וירא אליו ה') [יח ,א] מעדני אשר ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע

נשבע לחולה שלא תטרף דעתו [הבטיח לחולה דבר מה כדי שלא תיטרף דעתו] מעדני אשר ,תשע"ה

האם יש איסור לשבת ליד חולה כיון שהשכינה שם?
האם חולה יקום לפני רב שבא לבקרו?

מעדני אשר ,תשע"ד

מעדני אשר ,תשע"ו

משלוח קוויטל בשבת לצדיק עבור חולה
תפילה על חולה שאין ידוע מה מצבו

ומועדים
(גם משנים

נוה ההיכל ,תשע"ד

קודמות)

מעדני אשר ,תשע"ה

הזכרת שם החולה בתפילה עליו

מחמדי התורה ,תשע"ב

תפילה על חולה סופני המתייסר

נוה ההיכל ,תשע"ג

באתר "בינינו" :

מי שברך בשבת לחולה שאין בו סכנה מעדני אשר ,תשע"ה

האם לאפשר הנחת תפילין לחולה במחלה מדבקת ,ששורפים כל חפציו? [איסור מחיקת ה' בגרמא]
במשנת רש"י ,תשע"ב

הנחת תפילין לחולה ע"י עובד זר או אשה

ניתן להעביר או
מעדני אשר ,תשע"ו

מדוע אין מקפידין כיום לבקר החולה רק בשעות שכתוב בגמרא? תורת המעדנים ,תשע"ט

היודע שביקור חולה בשבת יגרום למבקר צער ,האם יבקרו בשבת?

תורת המעדנים ,תשע"ט

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

האם בחולה באבר אחד אין מצות ביקור חולים ? תורת המעדנים ,תשע"ט

ובתנאי שלא

האם יש מצווה לבקר חולה המוגדר "צמח"? מעדני אשר ,תשע"ט
האם יש מצות ביקור חולים בחולה במחלה מדבקת? תורת המעדנים ,תשע"ט

האם מותר לבקר את החולה ביחיד? [יוסף נטל את אפרים ומנשה איתו]

יבוצעו בו

תורת המעדנים ,תשע"ט

שינויים

ניחום אבלים או ביקור חולים מה יותר חשוב? תורת המעדנים ,תשע"ט

הנשבע שלא ילך לבית פלוני האם הוא 'מתנה על מה שכתוב בתורה' דמבטל מצות ביקור חולים?
תורת המעדנים ,תשע"ט
מדוע 'זקן ואינו לפי כבודו' חייב בביקור חולים? תורת המעדנים ,תשע"ט

לצפיה בעשרות
שיעורים על

כיצד יתכן שביקור חולים 'דאורייתא' [המצוה כדי שיתפלל על החולה ,ובעבר לא נרפאו] ?0

תורת

פרשת וירא

המעדנים ,תשע"ט

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :הכנסת אורחים
באיזו שעה חיפש אברהם אורחים? [מנין שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה] (והוא יושב פתח האוהל כחום

למאגר עלוני

היום) [יח ,א] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מד)

מדוע אליעזר לא "מצא" אורחים ,ואברהם כן?

(והוא יושב פתח האוהל כחום היום) [יח ,א] סוף מעשה

במחשבה שניה ,תשע"ז פניני דעת ,תשע"ז

מדוע 'גדולה הכנסת אורחים' מקבלת פני השכינה?

משנתה של תורה ,תשע"ח נחל אליהו ,תשע"ט

(עמ' יב)

כיצד האכיל אברהם לשונות בחרדל ביום חם? [סכנה] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עד) ט' תירוצים

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

האכלת לשון דוקא ע"י אברהם [ומנהג השוחטים לקחת הלשון לעצמם למרות שהוא חלק ממתנות

קודמות)

כהונה של לחיים] קב ונקי ,תשע"ט

הכנסת אורחים [מצוה שבגופו או שאפשר לקיימה ע"י שליח ,היוצא לתפילה בציבור האם יעסוק באורח
או ילך לתפילה ,להפסיק בתפילה לכבוד אורח שהגיע ,כשהאורח בא מעצמו או כשאינו אוכל כאן ,כשגובה
תשלום על האירוח ,הנהגת בעל הבית עם אורחיו ,הנהגת האורח עם בעל הבית ,הגדרת אורח הדר במקום
אחר וזקוק למגורים ומזון ,או גם הדר כאן והגיע לביקור ,זכות האורח באוכל המוגש לפניו ,נתינתו לבנו
או משרתו של בעל הבית ,אורח שקידש אשה במנתו ,אורח הנוטל לביתו אוכל או פרחים בתום החתונה,
בעלות על פקק לבקבוק שתיה שהוגש באירוע והיה עליו מספר זוכה] [יח ,ב]

מאור השבת ,תשע"ד

עולמות ,רעז המצוות בפרשה ,תשע"ז

הכנסת אורחים המשובחת שבצדקות [אובדן הפרטיות ,מצוה שאין לה שיעור ,קירוב רחוקים
באמצעותה] מדי שבת ,תשע"ז
הכנסת אורחים עירונית [חובת הקהל] מעיינות בני יששכר ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

הכנסת אורחים [בין הכנסת האורחים של אברהם לזו של איוב ,מדוע לא זכה נח להיות עמוד החסד
בעבור פעילותו בתיבה ,ההבדל בין חסד לרחמים] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה

"חסד לאברהם" בימים ההם ובזמן הזה

[לתת 'טרמפ' בדרך] (וירא וירץ לקראתם) [יח ,ב] אורות

הגבעה ,תשע"ח פרי עמלנו ,תשע"ט
מילה או הכנסת אורחים  -מה קודם? [יח ,ב] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

עוסק במצוה פטור ממצוה

[יח ,ג] עולמות ,קעח

מדוע רוב הדברים עשה אברהם בעצמו ,ונתינת מים לרחצה ע"י שליח? [רחיצה מדיני הכנסת
אורחים או מהרחקה מע"ז ,או שניהם יחד ,ושינוי הנהגת אברהם מלוט] (יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם
והשענו תחת העץ) [יח ,ד] שלמים מציון ,תשע"ז דרכים בתורה מהאלשיך ,תשע"ז

האם חייבים לכבד אורח ביין? [מלכי צדק הוציא לחם ויין ,עמון ומואב לא נתבעו על אי הצעת יין,
הכנסת אורח בשבת] (יוקח נא מעט מים) [יח ,ד] מעיינות בני יששכר ,תשע"ז

מעדני אשר ,תשע"ה

מדוע לא ביקש אברהם מאורחיו שיברכו ברכת הנהנין? מעדני אשר ,תשע"ה (מכתבים)

באיזו שפה דיבר אברהם עם אורחיו?

[מלאכים יודעים ערבית ,ארמית ,שאר לשונות] (יוקח נא מעט

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וירא

באתר "בינינו" :

מים ורחצו רגליכם) [יח ,ד] בארה של תורה ,תשע"ז

מדוע לא נתן אברהם לחם לאורחיו?

(ויקח חמאה וחלב ובן הבקר) [יח ,ח] מחמדי התורה ,תשע"ד

תשע"ז
מדוע לא נתן אברהם דגים לאורחיו? (ויקח חמאה וחלב ובן הבקר) [יח ,ח] מעדני אשר ,תשע"ה (מכתבים)
כיצד עשה אברהם מלאכה ביום טוב עבור גוי? [שחיטה ,לישה ,לישה בשינוי] (מהרי שלוש סאים קמח
סולת לושי ועשי עוגות ,ברש"י) [יח ,כז-כח] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' )65

מדוע מפורטים הרכיבים בהם השתמשה שרה? [עמילן של טבחים ,פסח היה ,יראת שמים מונעת
חימוץ באדם ,וגם בטבע ,ובמורא גדול זו גילוי שכינה ,גילוי שכינה בביקור חולים של הקב"ה] (מהרי שלוש
סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות) [יח ,כז-כח] האיחוד בחידוד ,תשע"ז

אורחים בסעודת החג [הזמנת נכרים או מחללי שבת לסעודת החג ,בישול לצורך אוכל נפש ביום טוב,
אין להזמין נוכרי שמא ירבה בשבילו ,ריבוי בישול ואפיה ביום טוב לצורך יום חול  -הואיל ומיקלעי ליה
אורחים חזי ליה ,מדוע אין להתיר לבשל עבור נוכרי ביום טוב מדין "מתוך שהותרה לצורך ,נוכרי שלא
הוזמן מותר להאכילו ולא חוששים שמא ירבה בשבילו ,עובדים זרים המצויים בבית בסעודות החג ,הזמנת
מחללי שבת לסעודת החג ,הזמנתם לצורך קירוב ליהדות ,בעלי בית מלון או מסעדה המארחים נכרים
ומחללי שבת ,האם מחלל שבת בזמנינו נחשב 'תינוק שנשבה ,גדר חילול שבת בפרהסיא למעשה ,הזמנת
הורים או בנים מחללי שבת ,אורח הבא מעצמו ,הכנת סעודת יום טוב שמשתתף בה בן זוג מחלל שבת,

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

הקנאת האוכל מערב החג] עולמות ,רו שמעתא עמיקתא ,תשע"ז
המזמין אליו חבר או קרוב משפחה הדר באותה עיר ,האם מקיים מצוות הכנסת אורחים? מעדני

ניתן להעביר או

מדוע שבו המלכים את לוט ואת מאכלו? [לרמז לתושבי סדום שהם נכשלים בחוסר הכנסת אורחים]

להפיץ דף זה

אשר ,תשע"ט

פתקא טבא ,תשע"ח

לתועלת הרבים

נושא בפרשה :בשר בחלב בסעודת המלאכים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

האם אכלו המלאכים אצל אברהם אבינו בשר בחלב? [סדר הדברים בפסוק ,וסדר הבאתם לאורחים,
חלב לפני בשר ,דעת השטמ"ק שאכלו יחד ,בני נח אינם מצווים על בשר בחלב ,אברהם לא הפריש את
אורחיו ממאכלים המותרים להם ,האם אברהם בישל להם בשר בחלב ,איסור בישול בשר בחלב מדרבנן

שינויים

בכלי שני או בבשר חיה ,איסור חלב לבן נח מדין אבר מן החי ,היוצא מן האסור אם מותר לבן נח] (ויקח
חמאה וחלב ובן הבקר) [יח ,ח] שלמים מציון ,תשע"ז

מעדני אשר ,תשע"ז

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צ) נחל אליהו ,תשע"ט (עמ' יב)
מנין שמותר לשתות חלב? [מדוע אינו כאבר מן החי ,או כתוצר הדם ,ודין חלב לנוכרי] (ויקח חמאה וחלב
ובן הבקר) [יח ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

'שומר' בין אוכלי בשר וחלב

(ויקח חמאה וחלב ובן הבקר) [יח ,ח] האיחוד בחידוד ,תשע"ג

בשר בחלב לבני נח (ויקח חמאה וחלב ובן הבקר) [יח ,ח] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וירא

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :קביעות מקום לתפילה
קביעות ומקום קבוע בבית כנסת [חז"ל הפליגו במעלת "הקובע מקום לתפילתו" ואמרו כי "אלוקי

למאגר עלוני

אברהם בעזרו" ,ו"אוייביו נופלים תחתיו" ,ויש לבאר את מעלת קביעות המקום לתפילה ,האם חובת
הקביעות היא במקום בבית כנסת בלבד ,או גם בבית .כמו כן צ"ע האם חובת הקביעות היא במקום
מסויים בבית הכנסת ,או רק בבית כנסת מסויים • קביעות מקום בתפילות מסויימות במקום מסויים.

פרשת השבוע

גדרי הבעלות והזכויות במקומות ישיבה בבית כנסת ,האם קנין מקום בבית הכנסת הוא קנין בקרקע בית
הכנסת ונרכש לעולם ,או שעבוד זמני על מקום הישיבה בלבד ,עבר לגור במקום אחר האם רשאי לתת את
מקומו למי שיחפוץ ,זקן שהיה לו מקום מכובד ב"מזרח" בית הכנסת האם בנו הצעיר [שאינו "ראוי"
כאביו] רשאי לשבת על מקומו ,האם דיני חזקת קרקעות חלים על מקומות בבית הכנסת ,זכות
קדימה לרכוש מקום המתפנה לידו בבית הכנסת מדין "בר מצרא" ,זכות המחאה נגד הוספת מקומות
בבית הכנסת ,סידור מקומות בבית הכנסת לאחר הרחבתו ,השינויים בהגדרת בעלות ושותפות בבית
הכנסת מתקופות קדומות לתקופתנו ,חלות מקח וממכר מקומות בית הכנסת בזמן הזה ,ההגבלות על
רכישת מקום בבית הכנסת ,החלפת מקום המתפלל בעל כורחו על ידי הגבאים ,אורח שהתיישב על

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מקומו הקבוע ,האם מותר לבקש ממנו לפנות את המקום] עולמות ,תנא

יושב ועובר כנגד המתפלל [תוך ארבע אמותיו ,טעם הדבר ,האם בכלל האיסור לשבת מאחוריו
ומצדדיו ,ישב במקומו ובא אחר והתחיל להתפלל לידו ,האם צריך לעמוד ,אופני ההיתר לשבת בתוך ארבע
אמותיו של המתפלל :כאשר היושב עוסק בתפילה או בתורה ,עיון בספר בהרהור ,אמירת תהלים ,כאשר
היושב בצד המתפלל חלש ,ביום כיפור כשהמתפלל מאחוריו אומר וידוי ,ישיבה בתוך ארבע אמותיו של
[חולה] המתפלל בשכיבה או בישיבה ,לעבור כנגד המתפלל ,כשהמתפלל משלשל טליתו על פניו או
מתפלל בעיניים עצומות ,כאשר המתפלל אינו מכוון בתפילתו ,כשהמתפלל הפסיק בתפילתו ,כשהמתפלל
סיים את התפילה ואך אחריו עומד מי שעדיין מתפלל ,כשיש מחיצה ,שולחן או סטנדר ,כשרבים עוברים
שם ,העומד בתפילה בבית חברו האם אוסר על חברו ללכת בביתו כנגדו ,רב או ש"ץ שסיימו את תפילתם
ורוצים לפסוע לאחוריהם כנגד המתפלל ,לצורך מצוה עוברת לעלות לדוכן לנשיאת כפיים או ליטול ידיים
לכוהנים ,השלמת מנין ,קדושה ,כבוד הבריות ,לעבור כנגד אשה ,קטן או נוכרי שמתפללים ,כנגד ש"ץ או

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מי שאומר קדיש ,חובת הזהירות של המאריך בתפילתו שלא לצער מתפללים אחרים] עולמות ,שסא

קביעות מקום לתפילה [בבית ,בבית הכנסת ,כל התפילה או רק שמו"ע ,טעם ,נפק"מ ,תוך ד' אמות]
(וישכם אברהם בבוקר) [יט ,כז] מחמדי התורה ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

"מטרד מתפלל" הלכות העובר לפני המתפלל

[המתפלל מול הפתח ,העובר באלכסון לפניו] (וישכם

אברהם בבוקר) [יט ,כז] תורה והוראה ,תשע"ח

קביעת מקום לתפילה [מבית כנסת לבית כנסת או גם בתוך אותו בית כנסת ,תוך ד' אמות ,האם בכל
הת פילות ,בכל התפילה או רק שמו"ע ,כשחולף בדרכו על בית כנסת אחר אין מעבירין על המצוות] (אל
המקום אשר עמד שם) [יט ,כז] עומקא דפרשא ,תשע"ד

מחמדי התורה ,תשע"ו

תפילה ומקום תפילה  -מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל

פניני דעת ,תשע"ז

קביעת מקום לתפילה [מבית כנסת לבית כנסת או גם בתוך אותו בית כנסת ,תוך ד' אמות ,האם בכל
התפילות ,בכל התפילה או רק שמו"ע ,כשחולף בדרכו על בית כנסת אחר אין מעבירין על המצוות] [אברהם
בתפילתו להצלת סדום] עומקא דפרשא ,תשע"ד

מחמדי התורה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וירא

באתר "בינינו" :

מעלת תפילה במקום ששימש בעבר לתורה [מערת רשב"י ,בית כנסת שחרב ,ביני עמודי ,ד' אמות של
הלכה] האיחוד בחידוד ,תשע"ד
מקום הראוי לתפילה הלכה יומית יגדיל תורה ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

נושא בפרשה :מצוות חינוך

ומועדים
קונטרס בענין "חינוך" במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

כאיל תערוג פסח ,תשע"ו

(גם משנים

הפרשת קטן מאיסורים [האם חייב מדאורייתא ,מדרבנן ,מדין חינוך ,עד מתי נקרא עשו כ'קטן'] הגר"א

קודמות)

גניחובסקי ,תשע"ד

מסירות נפש לחינוך מגיל צעיר
מצוות חינוך

מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

[דאורייתא או דרבנן ,לחנכו לקיים המצווה כתיקנה ,חיוב האם בחינוך בניה] (למען אשר

באתר "בינינו" :

יצוה את בניו) [יח ,יט] מאור השבת ,תשע"ז

הכאה לדרכי חינוך

[ב ,יג] מעדני אשר ,תשע"ה

תורה והוראה ,תשע"ה

תורה והוראה ,תשע"ב

חינוך קטנים למצוות מדאורייתא או מדרבנן (למען אשר יצוה את בניו) [יח ,יט] עומקא דפרשא ,תשע"ג
הגר"א עוזר ,תשע"ג

חינוך קטן להידור במצוות

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

קטן חיגר שבגדלותו יהפוך לבריא ,האם חלה עליו כיום מצוות חינוך לעליה לרגל? [פטור קטן
מארבע כוסות בליל הסדר ,חינוך לאיסור יחוד בקטן] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

חיוב חינוך בספיקות? [אכל בקטנותו והגדיל תוך שיעור עיכול האם חייב ברהמ"ז דאורייתא או דרבנן,
ארבעת המינים שאולים לקטן ביום טוב שני של חג ,עד קטן מעיד בפני קטן אחר שכלי טבול] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ט
האם קטן יוכל לקיים מצוות חינוך במצוה דאורייתא ע"י שישמע ממי שחיובו רק מדרבנן הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ט
גדרי מצוות חינוך מנחת אשר ,תשע"ט

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

חינוך קטנים למצוות משלוח מנות
מצות חינוך קטנים לעליה לרגל

דבר הלכה ,תשע"ד

[אע"פ שאין להם קרקע] מעדני אשר ,תשע"ג

נושא בפרשה :סדום

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וירא

חוקי סדום

[התפרצויות כעס או שיטה משפטית עקבית] (זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה

ממראמאוד) [יח ,כ] האיחוד בחידוד ,תשע"ד

באתר "בינינו" :

כפייה על מידת סדום [שלי שלי ושלך שלך ,מידה בינונית או מידת סדום ,זה נהנה וזה לא חסר ,ודברי
הראשונים שסיבת הפטור היא משום 'כופין על מידת סדום' ,האם דין זה נאמר רק בדיעבד כשדר ללא
רשות ,או גם לכתחילה לא רשאי בעה"ב למחות בו מדין 'כופין על מידת סדום' ,דווקא כשאין בעה"ב יכול
להשכיר את חצרו ,בקרקע של שניהם ,שימוש בבית מלון או בתחבורה ציבורית ללא תשלום ,בניית מרפסת
מעל חלל דירת שכנו כשאין לשכן היזק כתוצאה מכך ,העברת ארגזים וחומרי בניה דרך דירת או חצר
השכן ,העמדת פיגומים במרפסת שכן לתמוך בניית תוספת לדירתו ,שימוש אחד הדיירים בשטח משותף
ששאר השכנים לא משתמשים בו ,תוספת דברים למשלוח חבילה בדואר באופן שלא התייקרה עלות
המשלוח ,חיוב חתימה על צו ירושה מדין כפיה על מידת סדום ,חומר עונשם של אנשי סדום ,הלקח מכך]
עולמות ,עט רוממות ,תשע"ז תורה והוראה ,תשע"ז אספקלריא ,תשע"ח (עמ' )77

מידת סדום [חלוקת ירושה ,דר בחצר חברו ,זה נהנה וזה אינו חסר' ,משתרשי' 'נהנה' ,קם ליה בדרבה
מיניה ונהנה ,בקטן ,נהנה כשגילה דעתו דניחא ליה בהוצאה ,כופין על מידת סדום הקדש וביתומים קטנים,
כפיה להציג מסמך משפטי ,חיוב שבועה מדין מידת סדום] הגר"א עוזר ,תשע"ה

שאלות מצויות בעניין "כופין על מידת סדום" [לא ישפוך מי בורו ואחרים צריכים לו ,האם מצווה
האדם לכפות עצמו ,כשצריך לפנות רהיט האם צריך לחפש מי צריך אותו' ,לכפות' בעלי מסעדה שלא סעד
בה להרשות לו להשתמש בשירותים ,לקצר הדרך בחצר חברו כשלא מזיק לו כלל' ,לכפות' בעל זכות
יוצרים להתיר להעתיק למי שבוודאי לא היה קונה' ,לכפות' שכן מקומה תחתונה להסכים למכור חלקו
על הגג לשכן הדר בגג שהרי התחתון ודאי לא ישתמש בגג ,האם אדם חייב לתת לשכנו מקום להניח
פיגומים לתקופה קצרה ,קנה  2מקומות בבית כנסת לבניו וצריך רק אחד ,ויש מחסור במקומות
למתפללים קבועים הרוצים לקנות ממנו ,אח שחלק ירושה ובקש שיתנו את חלקו צמוד לחלק שכבר יש
לו",מעלינן ליה כנכסי דבר מריון" ,מדוע אין "כופין" ,כשחל דין בר מצרא ,שכן הרוצה להזיז את הצינור
או מנוע מזגן של שכנו כי זה מפריע לו לסוכה ,בעלות על קרקע ,שכן המבקש להזיז ניקוז מים מהמזגן
לקרקע משותפת כי בעתיד יתכן וישתלו בקרקע ותתעורר בעיה בשמיטה ,זכות לגורל ,מניעת מעבר
מטוסים מעל חצירו ,העברת פסנתר דרך דירת חברו ,גדרי "חסר" ו"קפדי אינשי",זכויות יוצרים ,שני
מחייבי תשלום :תשלום על חסרון לחברו כמו במזיק ,ותשלום על הנאה מחברו כמו בשוכר ,בזה נהנה וזה
חסר מה סיבת החיוב ,משלם על ההנאה שהיא סיבת החיוב ,והחיסרון זה רק תנאי צדדי ,התחייב בחוזה
שכירות לצבוע את הדירה ביום עזיבתה וצבע אותה שבוע לפני] קונה עולמו בשעה אחת ,תשע"ו

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

התנגדות שכנים לתוספת בניה [שינוי כותל משותף ,חוק בתים משותפים ע"פ דין תורה ,מכוח מנהג,
מכוח סיטומתא ,בנין משותף נידון בהלכות שכנים או בהלכות שותפין] עומק הפשט ,תשע"ז

יבוצעו בו

זכויות שכן לדרוש משכנו שינוי בתנאי מגוריו [נזקי שכנים ,זכות קנין ,לפתוח חלון במקום אחר ,כדי
שיוכל לבנות מול חלונו ,כשאין טרחא בשינוי הבית ,כפיה על מידת סדום ,הערבת סוכת החבר למקום

שינויים

אחר כדי להמשיך לתלות כביסה מעל המקום הראשון ,למנוע שינוי בטיעון של שימוש עתידי אחר בנכס,
כשיש חשש נזק עתידי האם ניתן לחייב לבנות] (וירא את ישראל שוכן לשבטיו) [כד ,ב] הגר"א גניחובסקי,

לצפיה בעשרות

תשע"ח

מי היו ה'צדיקים' בסדום? [ומדוע לא מיחו באנשי סדום ,חובת מחאה בעובדי ע"ז במקום סיכון עצמי]
[אולי יחסרון חמישים הצדיקים חמשה] [יח ,כז-כח] האיחוד בחידוד ,תשע"ו

מעלת הצדיקים שבתוך העיר

[בחירות] [אולי יחסרון חמישים הצדיקים חמשה] [יח ,כז-כח] מאמרי

עינינו גל אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' כו)
פגישה בלובי של מלון בלא תשלום ,כשההנהלה מקפידה [כופין על מידת סדום] אספקלריא ,תשע"ח
(עמ' סט)

שיעורים על
פרשת וירא

באתר "בינינו" :

תפילה על רשעים [יתמו חטאים או חוטאים ,בקשה ושמחה במפלת רשעים ,תפילה למען רשעים ,בקשת
אברהם על סדום ועמורה] עומקא דפרשה ,תשע"ו

נר יששכר ,תשע"ח

מדוע הניח ראש 'ידיו על ראשו' כשברח? (המלט על נפשך אל תביט אחריך) [יט ,יז] אספקלריא ,תשע"ח
(עמ' טו)

דינו של נציב המלח (אשת לוט) [איסור הנאה ממת גוי ,מתי הפכה לנציב מלח ,היאך מעשרים את המלח]
שיעורי ליל שישי ברכת יצחק ,תשע"ז

מדוע מברכים כשאוכלים מלח ,הרי הוא מסמל את הפיכת סדום?

מעדני אשר ,תשע"ט

אשת לטו והפיכתה לנציב מלח [שמותיה ומשמעותם ,מדוע נהפכה לנציב מלח ביציאתם מסדום ולא
קודם לכן ,האם קודם לכן מתה ,האם מעשרים את נציב המלח הגודל ומתרבה ,עשיור מלח בכלל ,אכילה
מנציב המלח – מת אסור בהנאה] פיקודיך דרשתי ,תשע"ט

ברכה על ראית נציב המלח (אשת לוט) ועל ים המלח [ברכת דיין האמת בהעדר צער אישי ,ברכת
עושה מעשה בראשית על ראיית ים המלח ,ברכת הנהנין על אכילת מלח ,מלח סדומית הוא דק או גס ,האם
אין טומאת מת גוי בניצב המלח] מעדני אשר ,תשע"ג מעדני אשר ,תשע"ט עשר עטרות ,תשע"ט

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

תיקון חטא סדום במינוי דיינים כשרים [בין "פלגש בגבעה" ל"אנשי סדום"] ובהם נהגה ,תשע"ו

נושא בפרשה :מצוה בו יותר מבשלוחו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה [סדרי קדימויות בקיום מצוות ,מעלת מצוה בו יותר מבשלוחו,
מצוות הכנה לכבוד שבת ,מנהג העולם להקל בכך ,המצוה בחתונה ובברית מילה ,מדאורייתא או מדרבנן,
כתיבת ספר תורה בעצמו או ע"י שליח בכתב מהודר יותר ,הדלקת נרות חנוכה ע"י חולה המרותק למיטתו

לתועלת הרבים

 -בעצמו כאן או ע"י שליח ליד הפתח ,נר חנוכה פשוט בעצמו או שמן זית ע"י שליח] (ויתן אל הנער) [יח ,ז]

ובתנאי שלא

מצוה בו יותר מבשלוחו [במצוה או במכשירי מצוה ,בבניית סוכה ובהטלת ציצית בבגד ,ובמכשירי מצוה

יבוצעו בו

עולמות ,ל

נועם אליעזר ,תשע"ח

שאינם מפורשים בתורה כגון שופר ,גדרה של שליחות לקידושין כמכשירי מצוה שאינם מפורשים בתורה,
'צדקה' ו'חסד' ,מצוה מצד הנותן ומצוה מצד המקבל ,מצות 'ואהבת לרעך כמוך' עיקרה מצד המקבל
שמתמלא חסרונו .ומצות 'והלכת בדרכיו' ענינה בנותן ,שיהא בעצמו 'גומל חסדים' ,המודד העיקרי להבחין

שינויים

בין 'צדקה 'ל'חסד' הוא אם טורח בגופו ,וגם אם מצד 'ואהבת לרעך' שעיקרה במקבל ,אינו אלא בגדר
מכשירי מצוה להאכלת האורח ,אבל מצד מצות 'והלכת בדרכיו' הטורח והעיסוק הוא 'עיקר' במצוה] (ויתן

לצפיה בעשרות

אל הנער) [יח ,ז] הגר"א עוזר ,תשע"ב
מדוע שלח אברהם את אליעזר לקדש אשה ליצחק ולא הלך בעצמו? [מצוה בו יותר מבשלוחו] פניני

שיעורים על

האלשיך ,תשע"ז
לבקש מבנו שיקיים עבורו מצווה ,ויזכה למצוות כיבוד אב [והאב יפסיד 'מצווה' בו] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ז

מצוה בו יותר מבשלוחו  -האם הטורח בעצמו בקיום מצוה ,כגון אפיית מצה או קניית אתרוג,
קשירת ציצית וכדומה ,הוא מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין? [משה הרג את

פרשת וירא

באתר "בינינו" :

זמרי על ידי שליחו פנחס] נוה ההיכל ,תשע"ג תשע"ו
מצוה בו יותר מבשלוחו [בתלמיד ורב ,בזריזות ע"י שליח ,בהידור ע"י שליח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

מצוה בו יותר מבשלוחו [מצוה בעצמו לקבל שכר ,קיום מצוותו ע"י שליח ,במצוות שבין אדם לחברו,

למאגר עלוני

לקיים מצוה בעצמו או ע"י שלוחו [מצוה בו יותר מבשלוחו ,יוסף עסק בעצמו בלווית וקבורת אביו,

פרשת השבוע

ביטול תורה עבור 'מצוה בו' ,מדוע מצוה בו יותר מבשלוחו ,כיבוד אדם אחר במצוה] עומקא דפרשה ,תשע"ז

השולח שליח לקיים מצוה מי מקבל שכר המצוה ,לכבד מוהל בברית מילה ,לכבד בקביעת מזוזה ,לכבד
בהפרשת תרו"מ ,לכתוב ס"ת בעצמו או ע"י סופר בהידור] מנחת אשר ,תשע"ז

ומועדים

חיבוב מצוה בגופו [חלק ממצות הידור ,הידור באופן שלא ניכר הנוי ,אחיזת הלולב בתפילה ,מצוה בו
יותר משלוחו מול הידור מצוה ,חיבוב בחטיפת מצוה ,חיבוב בגופו לעושי מצוה ,חיבוב שיירי מצוה ,כבוד

(גם משנים

קשירת ציצית בעצמו או ע"י שלוחו [מצוה בו יותר מבשלוחו ,האם הטורח בעצמו בקיום מצוה ,הוא

קודמות)

המצוה בגופו] עומקא דפרשה ,תשע"ח

מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין?] נוה ההיכל ,תשע"ג

הגר"א עוזר ,תשע"ב

הגר"א

באתר "בינינו" :

גניחובסקי ,תשע"ד
כתיבת ספר תורה בעצמו או ע"י שליח ['מצוה בו יותר מבשלוחו' מול 'הידור מצוה'] עולמות ,ל מעדני
אשר ,תשע"ג

מעדני אשר ,תשע"ד

הדלקת נר חנוכה בזמן ע"י שליח או מאוחר בעצמו [מצוה בו יותר מבשלוחו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

ניתן להעביר או

שמעתא עמיקתא ,תשע"ב תורה והוראה ,תשע"ו

מדוע שלח משה שליח להילחם בעמלק ,הרי מצוה בו יותר מבשלוחו?

פניני דעת ,תשע"ד

מדוע שלח מרדכי את אסתר לומר למלך אודות בגתן ותרש? [מצוה בו יותר מבשלוחו] מחמדי התורה,
תשע"ז

נושא בפרשה :זריזין מקדימין למצוות

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

מדוע אין מקיימים ברית מילה קודם שחרית? [מדין זריזין] מעדני אשר ,תשע"ז

שינויים

ביטול תורה דרבים או דיחיד מול 'זריזין' [שיעור בישיבה קודם לברית מילה בבוקר ,אך לא שיעור דף
יומי ,זריזין מול מצווה בו יותר מבשלוחו ,זריזין מקדימין ושיהוי מצוה ,קידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש

לצפיה בעשרות

כשהוא מבושם ,אי המתנה ליבום אח גדול שיבוא ממדינת הים] מאור השבת ,תשע"ז
כשאבי הבן אינו כאן ,האם להמתין עד השקיעה או למולו מיד בבוקר? [זריזות במילה] נוה ההיכל,

שיעורים על

תשע"ד

זריזות במצות מילה

אשר ליהודה ,תשע"ד

פרשת וירא

מדוע מל אברהם עצמו רק בצהרים? [זריזין מקדימין] מעדני אשר ,תשע"ח

מעלת "זריזין" היא מעלה בגוף המצוה או דין באדם שיהא זריז לקיים את המצוה

אספקלריא,

באתר "בינינו" :

תשע"ח (עמ' מא)
מעלת הזריזות (וימהר אברהם האוהלה אל שרה) [יא ,ו] כאיל תערוג ,תשע"ז
זריזין להתחלת מצוה בלבד (וישכם אברהם בבוקר) [כב ,ג] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

זריזות בזמן מול הידור במצוה

[הדלקת נר חנוכה בעצמו או ע"י שליח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב תורה והוראה ,תשע"ו

זריזין מקדימין כשנגדו הידור מצוה [קידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש ,בחירת יום חופשה מכלא ,אתרוג
פשוט מוקדם מול מהודר אח"כ ,ברכת החמה מוקדם או ברוב עם מאוחר ,האם ברוב עם הוא הידור,
לאחר זמן ברית מילה לכבוד אדם גדול] אוצרות אורייתא ,תשע"ח שיעורי ליל שבת ברכת יצחק ,תשע"ו
זריזין או ריבוי [הנחת תפילין קצרה כעת או ארוכה מאוחר יותר] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

זריזין או ברוב עם הדרת מלך [חיוב או רשות ,מול 'זריזין' ,שיעור רוב עם ,האם יש מעלה מעבר לרוב
עם בתוספת] עולמות ,עא פניני הלכה  -אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' כח)

מצוה קלה  -כעת ,או מצוה חמורה מאוחר יותר

[יח ,ו] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד

"אין מעבירין על המצוות" מול "זריזין" [גולה לעיר מקלט כשלעיר הקרובה ילך ברגל ולרחוקה ירכב

קודמות)
באתר "בינינו" :

על סוס ,האם חייב לנוס לעיר הקרובה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
'זריזין מקדימין' ו'רוב עם' במצוות ביכורים אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כה)

זריזין מקדימין כשנגדו או ברוב עם [קידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש ,בחירת יום חופשה מכלא ,אתרוג
פשוט מוקדם מול מהודר אח"כ ,ברכת החמה מוקדם או ברוב עם מאוחר ,האם ברוב עם הוא הידור,
לאחר זמן ברית מילה לכבוד אדם גדול] אוצרות אורייתא ,תשע"ח שיעורי ליל שבת ברכת יצחק ,תשע"ו

נושא בפרשה :עקידת יצחק

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

האם התפלל אברהם אבינו לקב"ה שיבטל את מצוות העקידה? מעדני אשר ,תשע"ט
העמידה בניסיונות [מעלת אברהם על חנוך מתושלח נח ושם ועבר] כאיל תערוג ,תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

הערות סביב ניסיון העקידה

(והאלוקים נסה את אברהם) [כב ,א] אורות הגבעה ,תשע"ד

רוממות,

תשע"ז שפת אמת ,תרל"ד
מדוע היה ניסיון העקידה כשיצחק בן ( ?37והאלוקים נסה את אברהם) [כב ,א] נפלאות שמשון ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

מדוע ניסיון העקידה מיוחס לאברהם ולא ליצחק? (והאלוקים נסה את אברהם) [כב ,א] אשכול יוסף,

שיעורים על

מדוע לא לקח אברהם את נעריו למעשה העקידה לחנכם לקידוש ה'? [כב ,ה] מעדני אשר ,תשע"ג

פרשת וירא

תשע"ד

שבילי פנחס ,תשע"ד

מלאכת מחשבת ,תשע"ח

מדוע חיפש יצחק שה לעולה ולא 'קרבן עצים'?

(ואיה השה לעולה) [כב ,ז] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ'

באתר "בינינו" :

לח) לז תירוצים
נס להתנוסס – העמידה בניסיון מאמרי עינינו גל אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' כו)
מנין ידע יצחק שצריכים שה לעולה? [ממרן הגרי"ז זצ"ל] מלאכת מחשבת ,תשע"ח
מדוע היה צורך לעקוד את יצחק ע"ג המזבח? [ממרן הגרי"ז זצ"ל] מלאכת מחשבת ,תשע"ח
יצחק ירנן [שירת יצחק אבינו על הקרבן] (השה לעולה בני) [כב ,ח] אבי עזרי ,תשע"ז

קדשי קודשים שחיטתן בצפון

[כיצד רצה אברהם להעלות בנו לעולה] (וישם אותו על המזבח ממעל

למאגר עלוני
פרשת השבוע

לעצים) [כב ,ט] האיחוד בחידוד ,תשע"ה
בשופר של איל יצחק נזכר עקידת יצחק משנת מהר"ל ,תשע"ט

זכרון העקידה [בתפילה בכל יום פרשת העקידה ,להעלות זכות אבות ,כיצד רצה אברהם להקריב ,דין
כהונה ודין אנינות בקודשים ,מדוע נחשב הניסיון של אברהם ולא של יצחק] אוצרות אורייתא ,תשע"ח

מנהגי ברית מילה הקשורים לעקידת יצחק

[קשירת רגלי התינוק ,מילה בצד צפון] (וישם אותו על

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

המזבח ממעל לעצים) [כב ,ט] קב ונקי ,תשע"ח

פסול 'מחובר' בסכין שחיטה וגדרי 'מחובר' ו'תלוש' [שוני בהגדרות בין 'קרקע 'ל'מטלטלין'  -בדיני

באתר "בינינו" :

ממון ובמעילה .בין 'מחובר 'ל'תלוש' בדיני איסור והתר ,בין 'גידולי קרקע' לגידולין שאינם מן הקרקע -
לענין מצוות התלויות בארץ ,בין דבר שאין בו תפיסת יד אדם לשיש בו ,לענין איסור הנעבד בע"ז] (וישלח
אברהם את ידו ויקח את המאכלת) [כב ,י] הגר"א עוזר ,תשע"א

על התת מודע באספקלריא תורנית [בכי אברהם בשעת העקידה ,גירוש ישמעאל ,הכנסת אורחים של
לוט ,רמב"ם בכפיית גט ע"פ בי"ד ,עד שיאמר רוצה אני] (וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט
את בנו) [כב ,י] במשנת הפרשה ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

פסילת סכין השחיטה מבכי המלאכים מאמרי עינינו גל  -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' כט)

ברכת מחיה המתים אחר עקידת יצחק [פרחה נשמתו ,יצחק ברך ,האם גם אברהם ברך מדין הרואה

לתועלת הרבים

חבירו אחר י"ב חודש ,על בן השונמית] (ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה) [כב ,יב] זרע
ברך ,תשע"ו זרע ברך ,תשע"ז
כל הניסים שנעשים לבני ישראל הם בזכות האבות (כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה) [כב ,יב] שפת
אמת ,תרנ"ה

האם מותר להקשות קושיא על התורה? (כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ,ברש"י) [כב ,יב] [ממרן
הגר"ח זצ"ל] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

ניסיון העקידה

[מצוות ראיה ברגלים זכר לעקידה ,מה התברר ע"י האיל ,מידת החסד] זרע שמשון,

תשע"ז שפת אמת ,תרל"ד

האם השתמשו בקרן האיל שהועלה לעולה? [שופר של מתן תורה ,עולה כולה נשרפת ,אם נתלשו
מחיים לא נשרפים עמה ,ואינה בעלת מום אם נשאר בגופה מקצת הקרניים] (איל אחר נאחז בסבך בקרניו...
ויקח את האיל ויעלהו לעולה) [כב ,יג] שלמים מציון ,תשע"ח
מה התפלל אברהם בהר המוריה? [מי שענה לאברהם אבינו] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צז)

באיזה שלב ביום היתה העקידה? [עקידת יצחק היתה בזמן הקרבת תמיד של שחר ,והקרבת האיל
בזמן הקרבת תמיד של בין הערבים ,יצחק תיקן תפילת מנחה בשעת העקידה ,מי שענה לאברהם אבינו,
מי שענה ליצחק אבינו] שבילי פנחס ,תשע"ח

נושא בפרשה' :באשר הוא שם' או 'ע"ש סופו'
'באשר הוא שם'

שיעורים על
פרשת וירא

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

פניני אור החיים ,תשע"ח

מדוע בן סורר ומורה לא נידון 'באשר הוא שם' כ-ישמעאל? [מה הסכנה הגדולה בבן סורר ומורה?
מדוע משה שבר את הלוחות ולא המתין שישובו בתשובה?] (כי יהיה לאיש בן סורר ומורה) [כא ,יח] שיעורי
הרב רוזנבלום ,תשס"ט
מתי דנים 'באשר הוא שם' ומתי 'ע"ש סופו'? [ההבדל בין ישמעאל ל"בן סורר"] (באשר הוא שם) [כא,
יז] אשכול יוסף ,תשע"ג אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יב)

חיוב מיתה בבן סורר ומורה הוא "עונש" על מעשיו ,או "הצלה" כדי שלא יחטא?

לצפיה בעשרות

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

אספקלריא,

תשע"ח (עמ' לח ,עד)

באתר "בינינו" :

זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים [הבחירה בחיים ,אסונו של בן סורר ומורה ,למענך אלוקים חיים]
(החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים) [ל ,יט] מאור השבת ,תשע"ה

שאר עניני הפרשה:

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

הדרכים בלימוד מעשי האבות בספר בראשית [הגר"נ רוטמן] אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' טז)

לתועלת הרבים

מצוות אמונה – שיטות הראשונים [הגר"י שרייבר] אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' כ)

הקב"ה עומד והדיינים יושבים [ברית מילה ,רק נימול יכול לשבת בפני ה' ,טעם לאיסור ערכאות גוים
גם כשדנים כדיננו ,סייעתא דשמיא לדיין צדיק שהקב"ה מזמן לו הדין הנכון' ,עומד' על הדבר' ,רגלי'
חסידיו ישמור] (וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל) [יח ,א] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו
כיצד נרפא אברהם? [מרגלית או מלאך] (וירא אליו ה' באלוני ממרא) [יח ,א] נפלאות שמשון ,תשע"ה

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

העצה שנתן ממרא על המילה

[למול ביום או בלילה ,מילה שלא בזמנה פסולה בלילה] (באלוני ממרא)

[יח ,א] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' לו) (נג תירוצים)
מדוע התייעץ אברהם על המילה? (באלוני ממרא) [יח ,א] אשכול יוסף ,תשע"ה מלאכת מחשבת ,תשע"ו
שפת אמת ,תרל"ד [לברך "למול" או "על המילה"] קב ונקי ,תשע"ט

אברהם אבינו ,אבי המאמינים ,שקיים כל התורה  -משנצטווה על המילה ,מה ראה להתייעץ
על כך עם אוהביו? מים זכים  -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' נ')

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וירא

העצה שנתן ממרא על המילה [על הגירות או על המילה] (וירא אליו ה' באלוני ממרא) [יח ,א] פניני זאת

באתר "בינינו" :

ליעקב ,תשע"ט (עמ' ח)
הכל לפי רוב המעשה  -אהבת החסד של אברהם (וירץ לקראתם) [יח ,ב] דרכי החיזוק ,תשע"ח

ביקור המלאכים [מדוע הגיע גם המלאך גבריאל לביתו של אברהם ,מתי היה המעשה  -בסוכות או בפסח,
כיצד הגיש לפניהם בשר וחלב] (והנה שלושה אנשים) [יח ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג

מי ריפא את אברהם ואת ילידי ביתו?

[יח ,ב] נפלאות שמשון ,תשע"ה

דברים המצריכים נטילת ידים [בית הכיסא ובית המרחץ ,נגיעה ברגליו ,יציאה מבית קברות ,נגיעה
במקומות של זיעה ,תרומת דם ,הנוגע בתפילה במקומות מכוסים] (יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם) [יח,
ד] דברי הלכה ,תשע"ז
באיזו שפה דיבר אברהם עם המלאכים? [עברית ,ארמית ,ערבית] (יוקח נא מעט מים) [יח ,ד] בארה של
תורה ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

מפתח של גשמים האם נמסר בידי שליח? (יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם) [יח ,ד] רוממות ,תשע"ז

האבות קודם מתן תורה [שחיטת נכרי ,חיוב נשים במצוות שנצטוו קודם מתן תורה ,קנינים לפני מתן

קודמות)

תורה ,האם במתן תורה היו ישראל כגרים] [יח ,ה] עומקא דפרשא ,תשע"ה

האם בני נח חייבים בברכות הנהנין?

[אברהם לא ביקש מהמלאכים שיברכו קודם האכילה] (ויתן

באתר "בינינו" :

לפניהם...ויאכלו) [יח ,ח] מעדני אשר ,תשע"ה
איסור 'לא תחנם'  -נתינת מתנת חינם לנוכרי [אברהם האכיל את אורחיו חינם ,למטרת קירוב] (ויקח
חמאה וחלב ובן הבקר ויתן לפניהם) [יח ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

אין שואלים בשלום אשה [על ידי בעלה ,לשאול בשלומה ,אמירות שלום ,צפרא טבא ,גוט שבת ,ברכות
שונות ,מזל טוב ,שנה טובה ,בהצלחה ,בטלפון ,לדרוש בשלום החולה] (איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל)
[יח ,ט] נשיח בחוקיך ,תשע"ז

כוס של ברכה לאשה [רק הכוס או כל החבית ,האם המברך שולח לאשת בעה"ב וע"י מי ,האם לאשה
מותר לחלק מהכוס ,הספק בין הברכה לשתיית האשה] [יח ,ט] מחמדי התורה ,תשע"ד תשע"ז

מדוע לא בישר אברהם לשרה שהיא עתידה ללדת בן?

[כפי שהודיעו ה'] (ויאמר שוב אשוב אליך כעת

חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שומעת פתח האהל והוא אחריו) [יח ,י] אשכול יוסף ,תשע"ו
הצחוק היהודי (ותצחק שרה בקרבה) [יח ,יב] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

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

חובת ההיוועצות בהוראת דין [רב ודיין לפני מתן החלטה או הוראה .האם ומתי חייב להיוועץ ועם מי
קודם שיכריע בנידון שבפניו ,האם חובה זאת חלה גם על רב הפוסק הלכות ,מה מקור וטעם החובה ,האם
ניתן לקיימה על-ידי עיון בספרים] (המכסה אני מאברהם) [יח ,יז] תורה והוראה ,תשע"ד

הנהגת הייחוד

לצפיה בעשרות

[יציאת ה' מהנהגת ההסתר בשנות התוהו ,עפ"י הרמח"ל] (ארדה נא ואראה) [יח ,כא]

שיעורים על

משנתה של תורה ,תשע"ח

ברכת שהחיינו במקיים מצוה לראשונה [מצוות כיסוי הדם ,שהחיינו על מצוה חיובית או קיומית,
מצווה המסמלת גבול ,כהן המקיים לראשונה פדיון הבן] (ואנוכי עפר ואפר) [יח ,כז] מנחת אשר ,תשע"ח

מדוע יש מצוות שמברכים בהן "שהחיינו" ,ומצוות אחרות לא? [פדיון הבן סוכה ולולב כן ,ובמילה
ציצית ותפילין ובדיקת חמץ לא ,מצוה שיש בה הנאת הגוף ,תרומות ומעשרות ,הקרבת מנחה] דברי שי"ח,

פרשת וירא

באתר "בינינו" :

תשע"ז

מתי מחללים שבת עבור חיפוש נעדר? [חובת הצלה ,סכנה ,ספק הצלה ,לחפש במקומות מסוכנים,
כדרך שמחפשים בחול ,עשית מלאכה למעט ריבוי מלאכות ע"י מחפשים נוספים] שמעתא עמיקתא ,תשע"ח

פשר השתדלותו של אברהם אבינו בעד אנשי סדום

(ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע)

[יח ,לב] דברי אמת ,תשע"ח

חובת אורח לשמור את מנהג המקום שבא לשם [מנהגי הקהילות ,מקום שהלך ממנו ,ומקום שהלך
לשם ,מנהג מבטל הלכה ,מנהג של איסור ,האם המלאכים היו אסורים באכילה אצל לוט ואצל אברהם או
חייבים לאכול ,אירוח המלאכים בסדום ע"ל לוט האם הוא הפרת המנהג ,הפרה חד פעמית ,מנהג ירושלים
ובני ברק לגבי קדושת שביעית בפירות ארץ ישראל שגדלו אצל נוכרי ,חיובי מס לפי מקום הפירות או
הבעלים ,חובת הביעור על הפירות או על האדם] (האחד בא לגור) [יט ,ט] נוה ההיכל ,תשע"ח

ההבדל בין "חתניו" ל"לוקחי בנותיו"?

[ארוסות ,נשואות] (וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו) [יט ,יד]

במשנת הפרשה ,תשע"ז

ברכת הגומל והקרבת קרבן תודה לנמלט מחרב המלחמה

[פלגש בגבעה ,שמחת חתן וכלה] (אוציאה

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

נא אתהן אליכם) [יט ,ח] זרע ברך ,תשע"ח
ההגנה של לומדי התורה על כלל הישוב (ונשאתי לכל המקום בעבורם) [יח ,כו] דברי אמת ,תשע"ח

השכמה בבוקר ותפילת ותיקין [התעורר אחר עלות השחר האם יכול לחזור לישון ,תפילת ותיקין בדיוק
או בקרוב ,ביחיד ,בציבור ,חד פעמי או 'הזהיר' ,לדלג פסוקי דזמרה] (וישכם אברהם בבוקר) [יט ,כז] נשיח
בחוקיך ,תשע"ו
עשיית צרכיו ועסקיו קודם התפילה (וישכם אברהם בבוקר) [יט ,כז] נשיח בחוקיך ,תשע"ו

כיצד ניתן היה להציל את סדום?

[לו אברהם היה דר בה] )ויהי בשחת אלוקים את ערי הכיכר ויזכור

אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפיכה) [יט ,כט] פנינים מרבינו האורח חיים ,תשע"ז

'חסד לאברהם'  -זכותו של היחיד המזכה את הדור כולו [הצלת לוט בזכות חסדי אברהם ולא בזכות
עצמו] )ויהי בשחת אלוקים את ערי הכיכר ויזכור אלו קים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפיכה) [יט ,כט]
נר יששכר ,תשע"ו

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

שיכור כלוט [ומדוע לא כנח שהיה השיכור הראשון] (ותשקין את אביהן יין) [יט ,לג] קב ונקי ,תשע"ח דורש
ציון ,תשע"ח

שינויים

גדולה עבירה לשמה [בנות לוט ,יעל ,אסתר ,שאלות דומות בדברי הפוסקים ,שימוש במונח זה במקרים
שאינם של עריות] (ותהרין שתי בנות לוט מאביהן) [יט ,לו] מנחת אשר ,תשע"ו
מדוע לא ניוולה עצמה שרה כדי שלא תלקח לבית פרעה? (וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה) [כ,
ב] אשכול יוסף ,תשע"ז

על אלו איסורים עבר אבימלך בלקיחת שרה? [עריות או גזל ,לקיחה ע"י מלך בהסכמה ,הסכמה שלא
מרצון ,שלילת חירות של פנויה ושל אשת איש בדיני נח] (הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל)
[כ ,ג] מלאכת מחשבת ,תשע"ו
אירוסין בבני נח ( הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל) [כ ,ג] זרע ברך ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וירא

באתר "בינינו" :

הקשר בין החזרת שרה לאברהם ,להיותו נביא [אשת כהן שנאנסה ,קודם מתן תורה ,יכול להתפלל
להצילו ממיתה ,גזל בבן נח ,שילוחיה אינם גירושין] (השב אשת האיש כי נביא הוא ,וחיה) [כ ,ז] מחמדי
התורה ,תשע"ז
הפסד כל ממונו כדי לא לעבור בלפני עיוור [כ ,ט] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד

אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

למאגר עלוני

[ללא התורה הכל סיסמאות] (אין יראת אלוקים במקום הזה

פרשת השבוע

והרגוני) [כ ,יא] שלמים מציון ,תשע"ח

האם מותר לגבאי בגמ"ח לומר דבר דו משמעי [לשקר ולומר ללוה בעייתי 'אין לי' ,כשכוונתו ,לך אין
לי ,לשנות מפני השלום ,מותר או מצווה ,לומר שאינו בבית ,להשתדל להימנע] (אחותי בת אבי היא) [כ ,יב]

ומועדים

עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' לב)

לשנות מפני השלום [גבולות השקר ,כשהתשובה תגרום לביושו ,לומר דבר דו משמעי ,לומר דבר שאינו
נכון כשאין ברירה] (אחותי בת אבי היא) [כ ,יב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כו)

מדוע קרא אברהם שם ליצחק בנו קודם הברית?

(ויקרא אברהם את שם בנו ...וימל) [כא ,ג] מעדני

אשר ,תשע"ז

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

חיוב האב במילת בנו (וימל אברהם את יצחק בנו) [כא ,ד] מגישי מנחה ,תשע"ה
חיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סומא (וימל אברהם את יצחק בנו) [כא ,ד] נוה ההיכל ,תשע"ד
אכילה ומלאכה קודם ברית (וימל אברהם את יצחק בנו) [כא ,ד] מאור השבת ,תשע"ה

האם אברהם אבינו ערך פדיון הבן לבנו יצחק? [אברהם היה כהן ,נולדה תאומה קודם יצחק ,הריון
שרה היה ניסי ,פדיון הבן התחדש רק אחר יציאת מצרים] (וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים) [כא,
ד] קב ונקי ,תשע"ה ()4
הקשר בין סעודת אברהם ,לסעודת הצדיקים לעתיד לבוא (ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את
יצחק) [כא ,ח] שבילי פנחס ,תשע"ה

סעודת מילה

[כא ,ח] מעינות מהרצ"א ,תשע"ה

חיוב השתתפות בסעודת מילה ובשמחת נישואין

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

[כא ,ח] נוה ההיכל ,תשע"ג

יהודי החי באמונה מושגח ע"פ הקב"ה [מנין לחז"ל שהגר חזרה לע"ז] (ותלך ותתע במדבר באר שבע,
ברש"י) [כא ,יא] שלמים מציון ,תשע"ח

ניתן להעביר או

יבוצעו בו
שינויים

תפילת ישמעאל [מניין לרש"י שהגר חזרה לגילולי בית אביה ,כיצד 'וישמע ..אל קול הנער' והלא  -אין
חבוש מתיר עצמו מבית האסורים ,מעלת תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו] (ותלך ותתע) [כא,

לצפיה בעשרות

יד] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע
האם חלה אדם לפני יעקב אבינו? [מחמת עין רעה ,מחמת צמא ,חולשה] (ויכלו המים מן החמת ,ברש"י)
[כא ,טו] מחמדי התורה ,תשע"ז
אכילה וברכה על אוכל ניסי [הנאה ממעשה ניסים ,תרומות ומעשרות] (ותרא באר מים) [כא ,יט] שלמים
מציון ,תשע"ו תשע"ז
ברכת הנהנין לבני נח (ויטע אשל) [כא ,לג] מעדני אשר ,תשע"ה

שיעורים על
פרשת וירא

באתר "בינינו" :

ברכות הנהנין [ספק בברכות הנהנין ,ספק דאורייתא או דרבנן ,דבר שיש לו מתירין ,ברכות הנהנין 'מצוה'
או 'איסור' אכילה לפניהם ,הצמא בלילה במיטתו ,לתת אוכל למלצר כשלא נטל ידיו או לא יברך ,הכניס
אוכל לפיו ונמאס ונזכר שלא בירך ,האוכל פרי פחות מכזית מה יברך ,כשלפניו עיקר וטפל ואוכל הטפל
תחילה מה יברך ,שהכל ברכה כללית על הנאה מהעולם ,וכן בורא נפשות ,ולכן ספק בה לחומרא] (ויטע

למאגר עלוני

אשל) [כא ,לג] הגר"א עוזר ,תשע"ד

האם ניתן היה לגוי להתגייר קודם מתן תורה?

(שבו לכם פה עם החמור ,ברש"י) [כב ,ה] אספקלריא,

תשע"ח (עמ' לא)

פרשת השבוע
ומועדים

נושא אקטואלי :

(גם משנים

צריכת מים מותפלים בשבת [חילול שבת ,תחומין ,כשרות החומרים] עומק הפשט ,תשע"ט

כשרות סיגריה אלקטרונית

~

מאיר דרך ,תשע"ט

~

~

קודמות)
באתר "בינינו" :

~

~

~

~

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

