
 

 

 

     

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים             יתרופרשת למקומות  ימרא    
 

 מלאכת מחשבת, תשעו [ויח, ]האם יתרו שלח למשה דבריו ע"י שליח או בכתב 

 אשכול יוסף, תשעד   [יח, ג]  (שם האחד גרשם)שבועת משה ליתרו אודות בנו  

 נוה ההיכל, תשעג     אשר ליהודה, תשעד     נשיח בחוקיך, תשעו  [ יח, ז]כבוד חמיו וחמותו  

 במשנת הפרשה, תשעה  [ יח, ט]  (ברש"י-ויחד יתרו)לא לבזות גר בעברו  

 א גליציאנער שטיקל תורה, תשעהיח, ט[  ]  כשיתגיירגוי שמל האם צריך מילה שוב 

 רה, תשעומחמדי התויח, ט[  ] היאך מל יתרו עצמו הרי היתה סכנה בהעדר רוח דרומית

 תשעו ,מעדני אשר יח, ט[ ] היאך קבלו גיורו של יתרו הרי ישראל היו בגדולתן

 זרע ברך, תשעויח, י[  ]  (מרחוק, מקרוב)  ברכה על מקום שנעשו ניסים לישראל

 עולמות, סז     עומקא דפרשא, תשעה  [ יח, י]   (ברוך ה' -ויאמר יתרו )ברכת הגומל  

 תורה והוראה, תשעד  [ יח, יג]מינוי שופטים ודיינים בהלכה  

 , תשעדעומקא דפרשא  [ יח, כ]כפיה על לפנים 'משורת הדין'  

 מחמדי התורה, תשעו  מחמדי התורה, תשעהיט, יג[  ]  (ברש"י -האם הוקרב )  שופר של עקידת יצחק

 מדי שבת בשבתו, תשעו[  יט, יז]  (ית הר כגיגיתיכפ)  ציווי השכל וציווי התורה

 אורות הגבעה, תשעהכ, ב[  ]  (אמונה או ידיעה)  גדרי מצוות אמונה

 נשיח בחוקיך, תשעו[  כ, ד]  (בובת שלג דחליל,)  איסור עשיית פסל

 אורות הגבעה, תשעדכ, ד[  ]  עשיית ע"ז ע"י שליח

 עומקא דפרשא, תשעג  [ כ, ז]  (את שם ה' לא תשא)ברכה לבטלה  

 , תשעוראהתורה והו [ כ, ז]האם ראוי לכתוב בראש כל מכתב ב"ה )בעזרת השם( 
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 נושא מיוחד בפרשה - זכירת השבת

 זרע ברך, תשעו  [ כ, ח]זכירת שבת בלימוד הלכות שבת  

 , תשעומחמדי התורה[ כ, ח]  מנוחת שבת ]בו בה בם[תפילה לגבי טעם השינוי ב

  אשכול יוסף, תשעו [ כ, ח]מדוע השומר שבת מוחלין לו עוונותיו 

 כאיל תערוג, תשעהכ, ח[  ]  עונג שבת

 המצוות בפרשהכ, ח[  ]קידוש בשבת ודיניו 

 עולמות, רמבכ, ח[  ]  קידוש במקום סעודה

 הגר"א גניחובסקי, תשעהכ, ח[  ]  הבדלה בתפילה ועל הכוס

 מעדני אשר, תשעד  [ כ, ח]נסיעה במוצ"ש ברכב של מחלל שבת  

 מחמדי התורה, תשעה     הגר"א גניחובסקי, תשעה  [ כ, ח]שומע כעונה בקידוש ובהבדלה  

 הגר"א גניחובסקי, תשעד  [ ח כ,]  (קידוש וברהמ"ז על אותה כוס) אין עושים מצוות חבילות חבילות 

 מעדני אשר, תשעה  [ כ, ט]  (הרהור חול בשבת)הרהור בשבת על מלאכות חול  

 

 נושא מיוחד בפרשה - כיבוד הורים

 עולמות, מבכ, יב[  ]  לא יסתור דברי אביו

 מעדני אשר, תשעה  [ כ, יב]הקשר בין כיבוד אב לאריכות ימים  

 הגר"א גניחובסקי, תשעהכ, יב[  ]  חיוב כיבוד אחיו הגדול

 תשעו ,מעדני אשר  כ, יב[  ]  א לאחיו הגדול בשמווהאם יש איסור לקר

 הגר"א גניחובסקי, תשעה  [ כ, יב]מחלוקת בין הוראת אב לאם  

 אשכול יוסף, תשעה     מעדני אשר, תשעהכ, יב[  ]  (הכרת הטוב)  כיבוד הורים וטעמו

 נוה ההיכל, תשעד     הגר"א עוזר, תשעדכ, יב[  ]  (מי קודם)  כבוד אב ואם וכבוד זקנו

 מאור השבת, תשעד     שלמים מציון, תשעו  [ כ, יב]  (מצוות עשה ששכרה בצידה) כפיה על קיום כיבוד אב 

 עדהגר"א גניחובסקי,  [כ, יב] (תוקף הצוואה הממונית נגד רצון התושבים) צוואת אב ששני בניו יהיו רבנים

 תשעו ,מעדני אשר [כ, יב] האם יש איסור לכתוב את שם אביו בלי תואר

 תשעו ,מעדני אשר [כ, יב] שנפטרו אחר יבלשבת על מקום א
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 ה, תשענוה ההיכל  [ כ, יט]  (בניית דגם לצרכי לימוד) מזבח בגודל מזבח המקדשבנית 

 מעדני אשר, תשעד[  כ, טו]  (וירא העם וינועו) מדוע מתנועעים בלימוד התורה 

 תורה והוראה, תשעג[  כ, טז]  (לא תחמוד) לא תחמוד ולא תתאווה 

 מעינות מהרצ"א, תשעה  [ כ, כג]  (תעלה במעלות''ולא )תפילה כסדרה ולא בדילוג  

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 "גתשע יתרו       תשע יתרו     שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עלונים( 11)    תשעו יתרו פרשתורבנן גדולי ומאורי הדור    ממרנן - יתרוקובץ גליונות על פרשת 

 עמ'( 113)  והפילפול שדרך ההלכה החידו, על יתרולפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

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