מראי מקומות לפרשת ויצא

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

כיצד יתכן להתפלל מעריב  4פעמים ? ויפגע במקום-תיקן ערבית [כח ,יא] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד
ערבית רשות או חובה העדר חזרת הש"ץ ,סמיכת גאולה לתפילה [כח ,יא] תורה והוראה ,תשע"ג

עולמות ,שכד

התפלל בטעות מנחה גדולה וגם קטנה ,האם פטור ממעריב ? [כח ,יא] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

קריאת שמע על המיטה

(וישכב במקום ההוא) [כח ,יא] עולמות ,רפ

מעלין בקודש בחפץ שנתאחד

נוה ההיכל ,תשע"ב

(ויקח את האבן-ברש"י) [כח ,יא] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד

כלי שנשתמש בו הדיוט (ויקח את האבן וישם אותה מצבה) פרוכת מבגדים ,וימפל ,הבריח התיכון [כח ,יא] עולמות ,רמד
מעלת הענוה – לענוים יתן חן (סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה) [כח ,יב] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו
מקדש מעט-דיני קדושת ביכנ"ס (מה נורא המקום הזה) [כח ,יז] עולמות ,לב עומקא דפרשא ,תשע"ג

קיום מצוות בחומרים ניסיים
'בל תאחר' בנדר ובצדקה
תפילת הדרך
מעשר כספים

שמן ניסי [כח ,יח] שלמים מציון ,תשע"ו

(וידר יעקב נדר) [כח ,כ] אורות הגבעה ,תשע"ד

הגר"א עוזר ,תשע"א

(ושמרני בדרך הזה) [כח ,כ] עולמות ,ריט
מחוב אבוד ,ניכוי הוצאות [כח ,כב] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

הכשלה בגזל למנוע רצח-לפני עיוור ?
תשלום על יעוץ כשלא הותנה מראש

עולמות ,פב

דברי שיח ,תשע"ד

טביעות עינא דקלא  -זיהוי קולי
קדימה בנישואין ובשידוכין

(ועבדתני חינם) [כט ,טו] נוה ההיכל ,תשע"ד

[כט ,כה] מחמדי התורה ,תשע"ג

עולמות ,שנ

לא יעשה כן במקומנו [כט ,כו] אשר ליהודה ,תשע"ד

נישואי שתי נשים  -חרם דרבינו גרשום
כיצד נשא יעקב שתי אחיות ?

גבורת עקיבא ,תשע"ב

(ונתנה לך גם את זאת) [כט ,כז] עולמות ,רלב

(ונתנה לך גם את זאת) [כט ,כז] הגר"א עוזר ,תשע"ג

[כט ,לא] עומקא דפרשא ,תשע"ב עולמות ,לח

חיוב הודאה להקב"ה (הפעם אודה את ד') לפרט ולכלל [כט ,לה] עומקא דפרשא ,תשע"ד
פונדקאות (ואחר ילדה בת ותקרא שמה דינה) [ל ,כא] עולמות ,לג
(בכל כוחי עבדתי) ברכות ,תפילה ,שמירת עירנות ,יושר [לא ,מ] תורה והוראה ,תשע"ד

שביתת פועלים

זכות העובד ,מנהג המקום ,על פיטורי חבר ,סוגי עיסוקים [לא ,מא] עולמות ,קפא

מדוע נענשה רחל על לקיחת התרפים

אפרושי מאיסורא [לא ,לב] אשכול יוסף ,תשע"ד

עולמות ,שכח

מזיק חפץ מבוטח ,האם חייב בתשלומים

(טריפה לא הבאתי) [לא ,לט] נוה ההיכל ,תשע"ג

חיובי השומרים ורמת השמירה הנדרשת

[לא ,לט] הגר"א עוזר ,תשע"ג

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת ויצא ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול ( 70עמ')

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

לצפיה
בעשרות
שיעורים
על פרשת
ויצא באתר
"בינינו" :
לחץ כאן

***

אין מערבין שמחה בשמחה (מלא שבוע זאת) [כט ,כז] הגר"א עוזר ,תשע"ה

קריאת שם לנולד

מעדני אשר ,תשע"ג

נתינת רכושו לאליפז [כט ,יא] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

חוזה העסקה מעל  3שנים יעקב השכיר עצמו פעמיים ל 7-שנים [כט ,יח] אשכול יוסף ,תשע"ג

מוסר העבודה

מעדני אשר ,תשע"ב

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

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

