לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

פרשת יתרו

(קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני
אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

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 אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

ניתן להעביר או

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שי"ח

משנתה של תורה

קול יעקב

להפיץ דף זה

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

לתועלת הרבים

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

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

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:
[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

יתרו גיורו ומעמדו
סעודת משה ויתרו
מתי ניתנה התורה
כפיית ההר כגיגית
מעמד הר סיני ומתן תורה

למאגר עלוני
פרשת השבוע

חיוב זכירת מעמד הר סיני
חזר לתחיה
הזכרת שם שמים לבטלה  -ברכה לבטלה
זכירת השבת
קידוש והבדלה בשבת
שביתה בשבת [האדם ,בנו ,עבדו ,בעלי חיים ,כלים]
שמירת השבת

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

שמירת שבת בעידן המודרני
כיבוד אב ואם
לא תחמוד

ניתן להעביר או

ובחרת בחיים

להפיץ דף זה
שאר עניני הפרשה...
נושא אקטואלי

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :יתרו גיורו ומעמדו
לצפיה בעשרות
חמש מחלוקות בחז"ל והקשר ביניהן [מה שמועה שמע ,האם בא קודם מתן תורה או אחריו ,האם
היה כהן לע"ז או משרי מדין ,כיצד שולחה צפורה בגט או במאמר ,ארץ נוכריה שהרגיש כזר בה או ארץ
עובדי ע"ז ,כיצד הועברו דברי יתרו למשה באגרת ע"י חץ או באמצעות שליח] האיחוד חידוד ,תשע"ח
"מי חכם וישמור אלה" '-מי חכם' נוטריקון 'יתרו כהן מדין חותן משה' שבילי פנחס ,תשע"ז

שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

שמו של יתרו מורה על ענווה [לשארית נחלתו] שפת אמת ,תרל"ב

מעלותיו הגדולות של יתרו שבזכותן זכה לשכר כה גדול'[ ...מבקש האמת' ותיקון חטאו של קין]..
(וישמע יתרו) [יח ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ב

מילת יתרו במדבר

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' יד)

מה שמועה שמע ובא

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מא)

למאגר עלוני

מדוע התעורר יתרו להתגייר דוקא מקריעת ים סוף ומלחמת עמלק
שמותיו של יתרו

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נ)

פרשת השבוע

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קיט)

ברכת יתרו על ניסי מצרים

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קא)

ומועדים

לשמוע ולהסיק מסקנות (וישמע יתרו) [יח ,א] דברי אמת ,תשע"ח
ראיית הניסים רק ע"י הלב [מה שמועה שמע ובא ,בלא שימת לב מפסידים גם דברים ברורים] (וישמע
יתרו) [יח ,א] נחל אליהו  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' ט)

יתרו ראשון לגרים ,יתר [הוסיף] פרשה בתורה ,ובכך הביא כוח רוחני לגרי הצדק

(גם משנים

(וישמע יתרו)

קודמות)

(וישמע יתרו

באתר "בינינו" :

[יח ,א] שיעור חומש הגר"ח פיינשטיין ,תשע"ח

איך קיבלו את יתרו כשבא להתגייר הרי אין מקבלין גרים כשעם ישראל בגדלותן?

כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו) [יח ,א] מעדני אשר ,תשע"ג מעדני אשר,
תשע"ו אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כה)
לעתיד לבוא מדוע אנטונינוס יעמוד בראש הגרים ולא יתרו? במשנת הפרשה ,תשע"ו

האם יתרו שלח למשה דבריו ע"י שליח או בכתב?

[יח ,ו] מלאכת מחשבת ,תשע"ו פקודיך דרשתי,

ניתן להעביר או

תשע"ט

שבועת משה ליתרו אודות בנו
לא לבזות גר בעברו

(שם האחד גרשם) [יח ,ג] אשכול יוסף ,תשע"ד

(ויחד יתרו-ברש"י) [יח ,ט] במשנת הפרשה ,תשע"ה

גוי שמל האם צריך מילה שוב כשיתגייר

[יח ,ט] א גליציאנער שטיקל תורה ,תשע"ה

גוי שסכנה לו למול האם מותר לגיירו ללא "ברית מילה"

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לג) פניני חשוקי

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

חמד ,תשע"ט (עמ' ה)
היאך מל יתרו עצמו הרי היתה סכנה בהעדר רוח דרומית? [יח ,ט] מחמדי התורה ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

איך בירך יתרו על הניסים שהיה במצרים הרי לא ראה את מקום הניסים? [כנ"ל לגבי ברכת
הגומל( ]...ויאמר יתרו ברוך ה ' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה) [יח ,י] מעדני אשר ,תשע"ג מעדני

לצפיה בעשרות

אשר ,תשע"ט

מה משמעות הברכה שבירך יתרו?

[והיכן היא מסתיימת] (ויאמר יתרו ברוך ה') [יח ,י-יא] האיחוד

שיעורים על

בחידוד ,תשע"ו

פרשת יתרו

נושא בפרשה :סעודת משה ויתרו

באתר "בינינו" :

בסעודת יתרו משה ואהרן ,מי זימן? [אהרן כיבד את שמה ,משה כיבד את יתרו ,יתרו כיבד את
אהרן ,גלגל החוזר ,אורח ובעל הבית ,גדול ,בעל הסעודה הוא מי שהביא את הפת או מי שהביא את
הבשר והדגים ,חתן ביו חתונתו ,נימול ביום ברית המילה] מים זכים -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' מח)

סעודת תלמידי חכמים

למאגר עלוני

הפרשה המחכימה -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' נא)

האם יש איסור לכהן גדול לאכול בסעודת מצוה? (ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה
לפני האלוקים) [יח ,יב] מעדני אשר ,תשע"ג תשע"ז

ויזבחו זבחי תודה ,ויספרו מעשיו ברנה

פרשת השבוע
ומועדים

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' כ)

כיצד שימש משה את יתרו והזקנים ,הרי היה מלך? [שכבודו אינו מחול] (ויבא אהרן וכל זקני ישראל,

(גם משנים

ברש"י ומשה היכן הלך) [יח ,יב] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' קד) לו תירוצים בצילו של היכל-קובץ גיליונות,

קודמות)

תשע"ט (עמ' יא)

סעודת יתרו  -האם משה ואהרן ערכוה לכבוד יתרו ,או יתרו לכבוד ישראל?

(ויבא אהרן וכל זקני

ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים) [יח ,יב] שלמים מציון ,תשע"ז פקודיך דרשתי ,תשע"ט

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :מתי ניתנה התורה
ניתן להעביר או
חג השבועות  -זמן מתן תורתנו

ירחון האוצר (טז( ,סיון תשע"ח )עמ' מב(

אוסף גיליונות ישיבת מיר,

להפיץ דף זה

תשע"ח )עמ' נה(
תאריך חג השבועות [הוספת יום ע"י משה] זרע ברך ,תשע"ג זרע ברך ,תשע"ד
חג השבועות "יום" או "זמן" מתן תורתנו [מעמד הר סיני נצחי לדורות] רץ כצבי ,תשע"ז

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

יום טוב שני של גלויות בחג השבועות [ה'פני מנחם' זצ"ל] בנתיבות ההלכה  -שבועות ,תשע"ח )עמ' יז(

"יום אחד הוסיף משה מדעתו" [משה רבינו סיבב שתינתן התורה לישראל בשבת כדי שיקבלו ד' חלקי

יבוצעו בו

התורה פשט רמז דרש סוד] שבילי פנחס ,תשע"ח
"יום אחד הוסיף משה מדעתו" אספקלריא ,תשע"ח )עמ' נט(

שינויים

נושא בפרשה :כפיית ההר כגיגית
לצפיה בעשרות
כפיית ההר כגיגית לקבלת התורה [מכירה או קניה באונס ,כפוהו לקדש ,לגרש ,מסירת מודעא ,אמירת
רוצה אני ,גט מעושה מחמת ממון] נועם אליעזר ,תשע"ח
כפיית הר כגיגית [מודעא רבה לאורייתא ,טענת אונס ,אונס מיתה גמר ומקני] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ'
סז) כו תירוצים
כפיית הר כגיגית ,ומעמדם של ישראל [גר ,עבד משוחרר ,כהן] נפלאות שמשון ,תשע"ז

ציווי השכל וציווי התורה
כפית ההר כגיגית

שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

[כפיית הר כגיגית] [יט ,יז] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

[בשביל מעלת התורה ,שלא יוכל לשלחם כל ימיהם] משנת מהר"ל ,תשע"ח (עמ' ח)

מודעא רבה לאורייתא [ישוב קושיית המשנה למלך] ישיבת מיר ,תשע"ז אורות הגבעה ,תשע"ג

נעשה ונשמע או כפיה?
תשע"ח (עמ' כו)

אמרי עזר ,הרב בלוי ,תשע"ז מעדני אשר ,תשע"ג בנתיבות ההלכה  -שבועות,

בנתיבות ההלכה  -שבועות ,תשע"ח (עמ' רטו)

כיצד כפה הקב"ה הר כגיגית בשבת? [איסור בונה] מחמדי התורה ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ג [אין
כופין על המצוות בשבת] מעדני אשר ,תשע"ג

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

כפייה 'כגיגית שמטילין בה שכר' אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צט)

כפיית הר כגיגית גילוי הרצון הפנימי

נחל אליהו [הגר"א דיסקין]  -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' טו)

(גם משנים
קודמות)

נושא בפרשה :מעמד הר סיני ומתן תורה

באתר "בינינו" :

בין הכנה לקבלת התורה להכנה לקבלת שבת [החלפת בגדים ,הכנה ,היציאה לקרת השכינה ,הכנה
לשבת ,תוספת שבת מזרזת את הגאולה] תוספת שבת -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' מו)
אתה נגלית בענן כבודך -הר סיני בית המדרש לתורה [במתן תורה ובכל יום] פניני זאת ליעקב  -אוסף

ניתן להעביר או

גיליונות ,תשע"ט (עמ' ח)

מהותה הפנימית של קבלת התורה [ביאור בקשת הקב"ה מאומות העולם לקבל את התורה ותוכן

להפיץ דף זה

תשובתם לו ,ההבדל המהותי בין שבע מצוות בני נח לתרי"ג מצוות שקבלו ישראל ,הרז של הקדמת נעשה
לנשמע ,הקבלה במתן תורה[ ,שיחת הגר"ד כהן שליט"א] אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' י)

בכל יום מגלה הקב"ה חלקים חדשים בתורה ,לניצוצי הנשמות המתחדשים לישראל בכל יום
שבילי פנחס ,תשע"ט

ההדרכה האישית ,ממשה ועד אנשי כנסת הגדולה [הסיבה מדוע משה ישב עם העם לבדו מבוקר
עד ערב] יסודות אמונה -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לח)

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מעמד הר סיני [רצוננו לראות את מלכנו ,והודעתם לבניך ,מצות זכירת מעמד הר סיני כל החיים ,עשרת
הדברות וקריאת שמע] עומקא דפרשה ,תשע"ב
מה נתחדש באמונה בנבואת משה במעמד הר סיני? מלאכת מחשבת ,תשע"ט

לצפיה בעשרות
שיעורים על

התורה הוצעה קודם לאומות העולם או ניתנה לישראל מבחירה בם [אשר בחר בנו ...ונתן לנו את
תורתו] הגר"ד כהן  -קובץ גליונות ,תשע"ח (עמ' יא)

המשמח חתן זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות!  -ביאור חדש

פרשת יתרו
אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נה)

זכירת יציאת מצרים  -לזכור את ההליכה למתן תורה [מעמד הר סיני שבכל יום ,בת קול השייכת

באתר "בינינו" :

למעמד הר סיני ,כאילו היום ניתנו ,גלות וגאולה ,התיישנות וחידוש] חישבתי דרכי במשנתו של הגר"מ
שפירא זצ"ל -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' ד)
באור הברכה 'אשר בחר בנו מכל העמים[ '...הלא ה' סובב על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלה( ]?..באו
מדבר סיני) [יט ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ח)

אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא
הנאה מתלמוד תורה

קהילת בני תורה ,תשע"ד

ממשנתה של תורה ,תשע"ו

עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' קפו)

תורה מתשת כוחו של אדם

[חש בכל גופו יעסוק בתורה] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' קפט) כט תירוצים

קונטרס "עתה באתי" [מאמרים בעניני מתן תורה והמסתעף] ( 32עמ') אז נדברו ,תשע"ח

ההכנה למתן תורה

[לפי 'מה אנוש כי תזכרנו' משיגים את 'מה אדיר שמך בכל הארץ'] שבילי פנחס,

תשע"ה

מצוות לאו ליהנות ניתנו  -בתלמוד תורה ,ובשאר מצוות [המודר הנאה מחברו מותר לתקוע לו תקיעה
של מצוה ,ואסור ללמוד בספרו של המדיר ,שואל ספר ללמוד בו ,המודר הנאה מספר של עצמו ,השואל
ספר מחברו פטור מחיובי שואל ,אף דמשתמש בו ,דאינו נהנה ,ההבדל בין הנאה דאיסורי הנאה להנאת
שימוש בחושן משפט ,דברי האבני נזר דעיקר לימוד תורה הוא עם הנאה ,והערב נא ,מחלוקת הראשונים
במצלל"נ בהנאת הגוף ,דבר שאינו מתכוין באיסור הנאה ,מתעסק באיסור הנאה ,הנאה טפילה והנאה

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

עיקרית] הגר"א עוזר ,תשע"ו

מצוות לאו ליהנות ניתנו [פירש רש"י" :להיות קיומם הנאה ,אלא לעול על צוואריהם ניתנו" .וצ"ע
בעיקר דין זה ,שהרי נהנה בעשיית המצוה בשכר שמקבל עליה בעולם הזה ובעולם הבא ,הר"ן כ' דלא
נאמר דין "מצוות לאו ליהנות ניתנו" ,כאשר גופו נהנה בשעת עשיית המצוה ,והרשב"א חולק ,וצ"ב שורש
מחלוקתם .דין "מצוות לאו ליהנות ניתנו" כאשר יש הנאה גם לאחר קיום המצוה .לדעת בעל המאור
ההלכה ש"מצוות לאו ליהנות ניתנו" נאמרה רק בקיום מצוות מהתורה ,ולא בקיום מצוות מדרבנן ,וצ"ב
בטעמו .האם גם לכתחילה ניתן להסתמך על דין "מצוות לאו ליהנות ניתנו" [וכגון המקדש אשה באיסורי
הנאה ,האם הדבר מותר לכתחילה] .אסר נכסיו על עצמו ,האם מותר לתת מהם צדקה לעני ,שהרי במה
שנהנה מהמצוה קיימא לן "מצוות לאו ליהנות ניתנו" [האם דין "מצוות לאו ליהנות ניתנו" נאמר רק
במצוות שקיומם פעם אחת או גם במצוות שאין שיעור לקיומן]" .תורה ליהנות ניתנה" .חידושו של
הקצות החושן בדין השואל ספר ללמוד בו ,שפטור מחיוב אונסין מכיון שלא נהנה ,שהרי "מצוות לאו
ליהנות ניתנו" .ומחלוקת הפוסקים למעשה בנדון זה [ומה דין שואל ספר תורה לקרוא בו] .שאל ארבעה
מינים מחברו ,האם חייב באונסין .שאל מכשיר טלפון נייד כדי להתקשר לאסוף מנין ,האם חייב באונסין.

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

ישיבה בסוכה שסיככוה באיסורי הנאה • "מצוות לאו ליהנות ניתנו" באכילת מצה .הדלקת נרות חנוכה
בשמן שריפה [בדבר ההצעה שאת התרומה שמפרישים בבתי חרושת של שמן זית יחלקו להדליק נר חנוכה]
עולמות ,קפד

לצפיה בעשרות

קונטרס "עמא פזיזא" [ 38עמ'] אז נדברו

מדוע לא סירב משה רבינו לעלות למרום ולקבל את התורה כמו שסירב להתרות בפרעה בעד
הצלת כלל ישראל?

אשכול יוסף ,תשע"ו

מדוע ניתנה תורה ע"י משה שעלה לשמים ,ולא הורדה משם ע"י מלאך? מעדני אשר ,תשע"ח

ויכוח משה רבינו עם המלאכים [מאחר והמלאכים התווכחו עם משה שלא תינתן התורה לבשר ודם,

שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

והיה ירא שמא ישרפוהו בהבל שבפיהם ,למה כשהודו לו נעשו לו כאוהבים ונתנו לו מתנות ,הלא די בכך
שנטל את התורה] אשכול יוסף ,תשע"ו
מתן תורה במשנתם של ראשי ישיבת מיר ( 36עמ') ישיבת מיר ,תשע"ו
מתן תורה המתחדש בכל שנה בעריבות של חידושי התורה הגר"י איכנשטיין שליט"א  -קובץ גליונות,
תשע"ח (עמ' כג)
בירור ותיקון הניצוצות על ידי עסק התורה שפת אמת ,תרנ"ג (עמ' ח)
התחדשות עשרת מאמרות על ידי התורה ומצוותיה שפת אמת ,תרנ"ג (עמ' יד)

כיצד ניתנה התורה בשבת?

[מעמד גדול ,חשש חילול שבת] מעדני אשר ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

האם קדשו בני ישראל בליל שבת מתן תורה? זרע ברך ,תשע"ד

ברכת התורה [מצווה דאורייתא ,או תקנת חכמים ,ברכת השבח או ברכת המצוות ,ספק אם ברך ,שלא
ברכו בתורה תחילה] תורה והוראה ,תשע"ט

מצוות האמונה [גדרי מצות האמונה :להאמין ללא חקירה שכלית ,או לדעת בירור יסודות האמונה
במאזני ההגיון ומשקל החכמה ,האם יש הבדל בגדר חיוב מצות האמונה בין דור מקבלי התורה לבין
הדורות הבאים אחריהם ,עדות החסיד יעב"ץ [שהיה ממגורשי ספרד] כי ביום עברה וזעם ,דווקא החכמים
המירו דתם ,ואילו עמי הארץ עמדו באמונתם ,דברי הרמב"ם והראב"ד בשאלת 'ידיעה ובחירה ,הגדרת
הגרי"ז והגר"ח מבריסק ,מהי מצות האמונה ,דברי ה'בית הלוי' רפואה לאדם שפג לבו מלהאמין ,דברי
רבי אלחנן וסרמן על האמונה[ ,כיצד שייך לצוות להאמין] ,האם ביטול תורה הוא חסרון בקיום מצות
האמונה] (אנכי ה' אלוקיך) עולמות ,נו
כשמשה רב עם המלאכים ובסוף נתנו לו את התורה ,מדוע גם נתנו לו מתנות? אשכול יוסף ,תשע"ו

קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

דינים בקריאת התורה הנלמדים ממתן תורה [שמיעת קריאת התורה ,ע"י שליח ,בעמידה ,בתנועה,

לתועלת הרבים

לאחוז בעץ החיים] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נא)

מדוע צריך היה לכפות הר כגיגית ,הרי אמרו "נעשה ונשמע"?

מעדני אשר ,תשע"ג

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :חיוב זכירת מעמד הר סיני
לצפיה בעשרות
אילו קרבנו להר בסיני ולא נתן לנו את התורה [מה התועלת?] דבר חוק ומשפט ,תשע"ג [בסופו] אשכול
יוסף ,תשע"ו [מ"ח תירוצים]

זרע ברך ,תשע"ו

ממשנתה של תורה ,תשע"ו

מעמד הר סיני  -ההכרה ש"אין עוד מלבדו" פניני דעת ,תשע"ו

שיעורים על
פרשת יתרו

מצוות זכירת מעמד הר סיני [דעת הרמב"ן בהשגות ,ובביאורו על התורה ,דעת הרמב"ם בסהמ"צ
ובאגרת תימן ,האם יש מצות עשה ולאו ולפי מי ,האם המצוה היא חד פעמית או רב פעמית ,מצוה עצמית
או ענף ממצוה כללית ,מאיזו מצוה ,מי שלימד בן חברו מעמד הר סיני האם הפסיד לאביו המצוה וחייב

באתר "בינינו" :

לו עשרה זהובים ,החוטף מצוה מדרבנן ,מדוע אין ברכה על מצוה זאת] מאור השבת ,תשע"ח
מצות זכירת מעמד הר סיני [דברי הרמב"ן] טועמיה ,תשע"ב
זכרון מעמד הר סיני [רמב"ן סמ"ג ורמב"ם באגרת תימן] ממשנתה של תורה ,תשע"ו

למאגר עלוני

התועלת הגדולה ממעמד הר סיני וזכירתו ממשנתה של תורה ,תשע"ו מנחת אשר ,תשע"ח

פרשת השבוע

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יז)

מדוע בפרשת מסעי התורה לא מזכירה את מעמד הר סיני במסגרת כל המסעות?

במשנת הפרשה,

תשע"ו

ומועדים
(גם משנים

נושא בפרשה :חזר לתחיה

[פרחה נשמתן במתן תורה]

טומאת מת במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו [רבי ,כתובות קג ע"א ,כניסת כהנים לביתו בליל

קודמות)
באתר "בינינו" :

שבת] (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד] שלמים מציון ,תשע"ו

חיוב וקיום המצוות במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו [רבי ,כתובות קג ע"א ,הוצאת בני ביתו
בקידוש ,למתים חופשי] (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד] שלמים מציון ,תשע"ו

מת שחזר לתחיה [שהרג את חבירו וחזר וקם לחיים ,האם ההורג עבר על איסור רציחה ,האם יגלה
כשהיה שוגג ,האם ניתן לדמות לדין המלבין פני חבירו ברבים ,האם יש דין גואל הדם ,גאולת דם ע"י
הנרצח עצמו ,האם חוזרת הירושה למוריש ,האם צריך לקדש אשתו שוב ,האם יש הבדל בזמן שחלף,
דינה של אשת אליהו הנביא שעלה בסערה השמימה ,אישות אחר מתן תורה שפרחה נשמתן ,האם נשאר
ביחוסי כהונה ,האם נשאר בסמיכתו ,הרוגי בי"ד אם צריך להורגן שוב] (אדם כי ימות באוהל) [יט ,יד]

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

אורות הגבעה ,תשע"ג

האם ישראל קדשו את נשותיהם אחר מעמד הר סיני? [פרחה נשמתן ,מי שחזר לחיים ,מי שעבר
החייאה] אשכול יוסף ,תשע"ז פניני אי"ש ,תשע"ח אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סב)

כהן שחזר לחיים ,האם נשאר בכהונתו [רב זירא ,כהנים לעתיד לבוא אחר תחיית המתים ,האם צריך
ימי מילואים וקידוש ,מצוות וקדשתו לבן כהן ,האם נחשב אדם אחר ,האם חייב בכבוד אביו ,האם יש
צורך לקדש אשתו מחדש] (ויפח באפיו) [ב ,ז] נוה ההיכל ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

עניני תחיית המתים [תחה"מ דאליהו ואלישע ,הרשות להחיות מתים ,קיום המצוות אחר תחיה"מ,
תחיה"מ בכח התורה ,דין אדם שקם לתחיה ,עוה"ב ותחית המתים ,שי' הרמב"ם בתחיה"מ] (ונתתם ממנו

לצפיה בעשרות

לאהרן הכהן) [יח ,כח] עומקא דפרשה ,תשע"ה

מעמדן המיוחד של עשרת הדברות [האם יש ,האם מותר וראוי לעמוד בקריאת עשרת הדיברות ,האם
מותר לקבוע אותן על-גבי ארון הקודש ,האם לומר אותן מידי יום] תורה והוראה ,תשע"ז

פניני אי"ש,

שיעורים על

תשע"ח פרי ביכורים ,תשע"ח

פרשת יתרו

קריאת עשרת הדברות בשבועות בטעם העליון מלאכת מחשבת ,תשע"ט

עמידה בעת קריאת התורה ,ועמידה ל'עשרת הדברות' וכדומה

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' כו)

באתר "בינינו" :

אמירת עשרת הדברות בכל יום [מתי ,עשרת הדברות דפרשת יתרו או דאתחנן] עשר עטרות ,תשע"ט

ביאר הלכה תוך כדי סיפור לה"ר [האם קיים מצוה או עבר עבירה ,ביטול עשה דת"ת בכל דיבור לה"ר,
דעת החזו"א דאין שני איסורים על מעשה אחד ,מבטלין ת"ת למקרא מגילה ,השאלה ששאלו את דוד
המלך הבא על אשת איש במה מיתתו ,דיבר לה"ר והפסיד תקיעת שופר] אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח
(עמ' ל)
התורה וקבלתה במשנתם של רבותינו ( 144עמ') תשע"ב

למאגר עלוני
פרשת השבוע

שבירת הלוחות במה הועילה לעם ישראל [כקריעת כתובה לפוטרם בחזקת פנויה ,או בחזקת שוגג,

ומועדים

תחולה למפרע] קובץ גליונות ,תשע"ח (עמ' יח)

נושא בפרשה :הזכרת שם שמים לבטלה  -ברכה
לבטלה

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ברכה לבטלה

(לא תשא את שם ה') [כ ,ז] עומקא דפרשא ,תשע"ג

אזכרת שם שמים לבטלה [ברכה שאינה צריכה וברכה לבטלה ,מדאורייתא או מדרבנן ,איזה 'צורך'
הופך את הברכה למותרת ,אזכרת שם שמים שלא במסגרת ברכה ,אלא כהודאה או לשון תמיהה] תורה

ניתן להעביר או

קלטת שנשמע בה החזן מנגן בשם ה' [החזן עובר ומנגן הקלטת עובר בכל פעם שמשעימים אותה ,וגם

להפיץ דף זה

והוראה ,תשע"ח

על בזיון ה'] תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' טו)

האם במנין מאה ברכות בכל יום ,נחשיב גם ברכה לבטלה?

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

לקראת

לתועלת הרבים

שבת ,תשע"ו (עמ' )14

הכנה לבר מצוה

[אמירת הברכות עם שם ה'] (לא תשא את שם ה') [כ ,ז] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ע)

מעדני אשר ,תשע"ט
האם ראוי לכתוב בראש כל מכתב ב"ה? [בעזרת השם] [כ ,ז] תורה והוראה ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מסדר קידושין שכיבד אחר בברכת האירוסין לאחר שבירך את ברכת הגפן ,האם הוציא בברכתו
את החתן והכלה או שהיא ברכה לבטלה? שיעורי ליל שבת  -הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשע"ח

אמר תפילת הדרך ורוצה לחזור ,האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה?

נר יששכר ,תשע"ג

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

ספירת העומר בברכה משום 'כבוד הבריות' [רב ששכח לספור יום אחד ,ברכה לבטלה האם אסורה
מדאורייתא או מדרבנן ,הדברים הנדחים מפני 'כבוד הבריות' ,כבוד הבריות בספירת העומר] הגר"י רובין
שליט"א  -קהילת בני תורה ,תשע"א

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' לא)

ישיבת מיר ,תשע"ח

פדה בנו שנולד בלידת מלקחיים [ספק חיוב פדיון] ואמר שפודה גם את הקרוב ביותר אליו שעדיין לא
נפדה [ברירה ,הכשלת ברכה לבטלה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

שכח ובירך שהכול על מים בתענית ,האם ישתה מעט? [ברכה לבטלה ,הוצאת שם שמים לבטלה,
ברך בשבת על על מאכל מוקצה] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' ה)

בירך על מאכל ונזכר שהוא בתענית ,וכן נזכר שלא הבדיל

[ברכה לבטלה] מאור השבת ,תשע"ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

טעה ובירך על מאכל בצום [גדר איסור ברכה שאינה צריכה ,אופנים שונים של ברכה בטעות ,בישול

למאגר עלוני
פרשת השבוע

עכו"ם באולם שלא נוהגים כשיטת מרן בשו"ע] עין יצחק ,תשע"ח

שכח ובירך שהכול על מים בתענית ,האם ישתה מעט? [ברכה לבטלה ,הוצאת שם שמים לבטלה,

ומועדים

ברך בשבת על על מאכל מוקצה] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' ה)

להישאל על הפרשת חלה כדי לחזור ולהפריש בברכה
תשע"ח המשך מנחת אשר ,תשע"ח (עמ' ט)

[גרם ברכה שאינה צריכה] וישמע משה,

קובץ קו ההלכה " -עיון ההלכה" ,תשע"ח (271עמ' מב)

מים זכים-אוסף גיליונות ,תשע"ח (עמ' מב)

ברך על מאכל שקודם נדר עליו ואסרו באכילה [ברכה לבטלה ,התרת נדר ,לעבור על הנדר בדבר מצוה

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ולהישאל עליו ,בשבת האם יתיר נדרו מיד לצורך השבת או ימתין למוצאי שבת ,שכח שהיום תענית וברך
על מאכל ,התרת הנדר כשנשאר מקצת מן המאכל] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ברכה לבטלה [המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תישא ,דאורייתא או דרבנן ,האם מדאורייתא
יש מטבע לברכות ,ברכה לבטלה בלאו והוצאת שם שמים לבטלה בעשה ,ברכה לבטלה ואזכרת שם שמים
בלעז ,קללה בשם או בכינוי ,השומע הזכרת שם לבטלה מחברו] הגר"א עוזר ,תשע"ה

ניתן להעביר או

ברכה שאינה צריכה [האם לשנות מסלול טיול לברכת 'שעשה לי נס' או לברכת 'עושה מעשה בראשית'

להפיץ דף זה

חשש הוצאת שם שמים לבטלה [שמא ימלך ולא יגמור דבריו ,שמא לא יחיה ,מדוע תקנו ברכת

לתועלת הרבים

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

המצוות עובר לעשייתן ולא חששו לכך]

(קרבן לה') [א ,ב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' טו) אספקלריא,

תשע"ח (עמ' עא)

ובתנאי שלא

הזכרת ב"ה או פסוקים בראש מכתבים העתידים להיזרק [פסוקים על הזמנות ,הזכרת ה' במכתב,
האם יש הבדל בין שם בלע"ז לבין בלשון הקודש ,משמעות האות ה'] תורה והוראה ,תשע"ג

איסור מחיקת ה' בגרמא
תשע"ב

[חולה במחלה מדבקת ששורפים כל חפציו האם יתנו לו תפילין] במשנת רש"י,

יבוצעו בו
שינויים

לברך ברכה שאינה צריכה בשבת ,בכדי להשלים מאה ברכות

הגר"א גניחובסקי תשע"ד

סעודות שבת [אין לחלק סעודה לשתי סעודות ,ברכה שאינה צריכה ,להפסיק סעודה שניה בכדי לאכול
סעודה שלישית] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

לצפיה בעשרות
שיעורים על

נושא בפרשה :זכירת השבת
זכירת שבת בלימוד הלכות שבת
זכירת שבת בכל יום

[כ ,ח] זרע ברך ,תשע"ו

פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

נועם אליעזר ,תשע"ח

שמור וזכור בדיבור אחד [בתורה מוזכר הציווי "זָכֹור ֶאת יֹום הַ שַ בָּ ת ל ְַק ְדׁשֹו" [פרשת יתרו] ,ולאחריו
"שָ מֹור ֶאת יֹום הַ שַ בָּ ת ל ְַק ְדׁשֹו" [פרשת ואתחנן] ,וצ"ב מדוע שינה מהר"ש אלקבץ את הסדר הנ"ל בפיוטו
"אְך ֶאת שַׁ בְ ת ַֹׁתי ִת ְׁשמֹרּו",
"לכה דודי" וכתב" :שָ מֹור וְ זָכֹור בְ ִדבּור ֶאחָּ ד" .השבת מוזכרת בלשון רבים ַ
וצ"ב בפשר הדבר .קדושת השבת היא מתנה שנתן הקב"ה לישראל כאשר בא לקדשם .מאידך ,מפורש
בכתוב כי קדושת השבת נעשית כביכול על ידי ישראל ,המצווים זכור את יום השבת לקדשו ,וצ"ע .דברי
האבודרהם" :יש שואלים מה ראו חכמים לתקן בשבת תפילות משונות זו מזו ["אתה קדשת"" ,ישמח
משה" ,ו"אתה אחד"] ,וביום טוב לא תקנו אלא אחת ["אתה בחרתנו"] לערבית לשחרית ולמנחה" ,וצ"ב.
המנהג לומר בתפילת ליל שבת "וינוחו בָ ּה" ,ובשבת ביום "וינוחו בֹו" ,ובמנחה "וינוחו בָ ם" – טעם הדבר.
בחינת "זכר" ובחינת "נקבה " בשבת קודש ["מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"] .סדר העבודה בשבת
בחילופי הזמנים  -ליל שבת ,שבת ביום ,ובמנחה בשבת .שבת נקראת "כלה" והקב"ה "חתן" • הרמזים
בשבת לקידושין ויחוד בין כנסת ישראל וקודשא בריך הוא [המחלל שבת נחשב כעובד עבודה זרה] .בחינת
ג' שבתות :שבת בראשית ,שבת מתן תורה ושבת שלעתיד לבוא" .שבת קודש"  -מהלך קניית הקדושה,
כבחינותיה של השבת .ביאור דברי חז"ל" :המשמר שבת כהלכתה ,אפילו עובד ע"ז כדור אנוש ,מוחלין
לו" .דרכי העבודה לזכות להארת קדושת השבת] עולמות ,רמו

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

לבקש תחינות בשבת בזמן בכי התינוק בברית מעדני אשר ,תשע"ז

מהות ושורש השמחה בשבת

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קכב)

טעם השינוי בתפילה לגבי מנוחת שבת [בו בה בם] [כ ,ח] מחמדי התורה ,תשע"ו

בין הכנה לקבלת התורה להכנה לקבלת שבת [החלפת בגדים ,הכנה ,היציאה לקרת השכינה ,הכנה
לשבת ,תוספת שבת מזרזת את הגאולה] תוספת שבת -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' מו)
מדוע השומר שבת מוחלין לו עוונותיו [כ ,ח] אשכול יוסף ,תשע"ו

היאך מותר לאשה לבקש בקשות בהדלקת הנרות ,הלא אין שואלין בקשות בשבת? [אמירת

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

תחינות בזמן בכי התינוק בברית מילה בשבת] [כ ,ח] מעדני אשר ,תשע"ב

עונג שבת

[כ ,ח] כאיל תערוג ,תשע"ה

סעודת שבת  -זמירות כתלמוד תורה [מלאך המוות לא יכל להרוג את דוד המלך בשעת הסעודה] מעדני
אשר ,תשע"ז

המיוחד במתנה ששמה שבת

עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' קס) לד תירוצים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מצוות הכנה לשבת

[מקור וטעם ,מדאורייתא או מדרבנן ,קדימות לתפילה וביטול תלמוד תורה] עיון

הפרשה תשע''ב (עמ' מו')

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נה)

מאכלי שבת [דגים בשבת ,תרדין ,קוגל ,חמין] מעינות בני יששכר ,תשע"ז

הרהור בשבת על מלאכות חול

[הרהור חול בשבת] [כ ,ט] מעדני אשר ,תשע"ה

נושא בפרשה :קידוש והבדלה בשבת

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

קידוש בשבת ודיניו [כ ,ח] המצוות בפרשה ,תשע"ו

מצוות קידוש בשבת

נועם אליעזר ,תשע"ח

איסור טעימה לפני קידוש ביום השבת [מחלוקת הרמב"ם והראב"ד ,ודין חובת טעימה טעימה
בקידוש היום] שיעור חומש הגר"ח פיינשטיין ,תשע"ח
האם יוצאים ידי חובת קידוש בתפילת שבת? מחמדי התורה ,תשע"ז

שומע כעונה בקידוש האם מברך בורא פרי הגפן?

פרשת השבוע

מחמדי התורה ,תשע"ז

קידוש במקום סעודה [חיוב קידוש בלילה מהתורה ,ביום מדרבנן ,חיוב עונג שבת במאכל ובמשתה
מדברי קבלה ,קידוש במקום סעודה ,מכלל חיובי קידוש או מכלל חיובי סעודה ,מה נקרא מקום הסעודה,
לאכול במקום קידוש לאלתר ,הפסק בזמן מחמת אונס או צרכי הסעודה ,גדר סעודה לקיום דין זה ,בפת
דווקא או גם מזונות ,פירות או בשתיית יין ,המקדש על היין ב"קידושא רבא" האם צריך לשוב ולקדש
קודם סעודת השבת ,המקדש לאחרים ואינו יוצא ידי חובתו בקידוש ,כאשר רק המקדש אוכל סעודה
לאחר הקידוש ,מי שאינו יכול לאכול בליל שבת כיצד ינהג בדין זה ,הקיא את אוכלו האם יצא ,הבדל בין
ליל שבת ליומו] [כ ,ח] עולמות ,רמב

חובת קידוש דאורייתא [בהזכרה בעלמא או דוקא על הכוס]
נוסח הקידוש

למאגר עלוני

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' ס)

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' פה)

קידוש במקום סעודה [נמלך ועבר למקום אחר ,נמלך וחזר למקומו ,המקדש בבית כנסת ולא אכל שם,
קידש לעצמו במקום סעודה ומקדש בשנית עבור בני ביתו ורוצה לאכול מזונות ,האם יברך על המזונות
קודם הקידוש או לאחריו ,קידש בשנית ואינו רוצה לשתות יין] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

חמר מדינה לענין קידוש והבדלה [קידוש והבדלה על שכר ושאר משקים הנחשבים 'חמר מדינה' .מה
נחשב 'חמר מדינה' ,ובאלו תנאים הותר לקדש או להבדיל על 'חמר מדינה' .דינם של משקאות :בירה
שחורה ,תה ,קפה [שחור או נמס] ,מיץ טבעי ,משקאות קלים תוססים [קוקה קולה וכדומה] ,מים מינרלים.
קביעת סדרי עדיפויות בשעת הדחק [לדוגמא :בירה או קפה ,תה או חלב] .מנהג העולם לקדש בשבת ביום
על משקאות חריפים ,וצ"ע האם יש חיוב שתיית רביעית ממשקאות אלו [והאם ניתן לקדש על כוס קטנה
של יי"ש] .הבדלה בתשעת הימים על יין או שכר  -מה עדיף .חולה האוכל בתשעה באב שחל ביום ראשון,
האם יבדיל במוצאי שבת על יין או על שיכר .סיכום דעות הפוסקים בדין קידוש והבדלה על חמר מדינה]
עולמות ,נג

נתגייר במוצאי שבת האם חייב בהבדלה? [האם הבדלה היא חלק ממצות השבת ,או דילמא גם מי
שלא הי' מצווה לשמור את השבת חייב בהבדלה .ונפק"מ בקטן שהגדיל במוצ"ש האם חייב בהבדלה ,גר

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

שנתגייר במוצ"ש ,ואע"ג דטבילת גרות לא מהני בלילה מ"מ נפק"מ לבדיעבד ,מל ביום שישי ולא טבל
יתכן דחייב לשמור שבת ,מל וטבל ביום ראשון ,הבדלה מדאורייתא או מדברי סופרים ,הבדלה תליא
בשמירת השבת ,קטן שהבדיל במוצ"ש והגדיל ביום ב' האם חייב להבדיל שוב ,בר מצוה ,קטן שהגדיל
במוצ"ש האם חייב בהבדלה] עשר עטרות ,תשע"ט

הבדלה בתפילה ועל הכוס

שיעורים על

[כ ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

שומע כעונה בקידוש ובהבדלה

[כ ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

לצפיה בעשרות

מחמדי התורה ,תשע"ה

מקצת דיני הבדלה [הבטה בכוס ,אחיזת כוס ,בשמים ונר בידו ,זמן ברכת הנר ,בורא מאורי האש לפני
קריאת המגילה במוצש"ק פורים ,לימוד בבית הכנסת במוצ"ש קודם ברכת הנר ,אמירת 'ויתן לך' לפני
ההבדלה או לאחריה ,האם יש לכבות את החשמל לפני ברכת המאורות ,הבטה בציפורנים לגברים ונשים,
לצאת בברכת בורא מאורי האש כשאינו סמוך לנר ,מצונן האם יכול לברך ברכת הבשמים ,האם יש קדושה
לבשמים ,להבדיל בבית שכנתו האלמנה קודם להבדלה בביתו ,ישיבה או עמידה בשעת ההבדלה המבדיל

פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

והשומעים] שיעורי הגר"י זנגר ,תשע"ח

הבדיל במוצאי שבת וברך על הבשמים ונמצא הכלי ריק ללא בשמים ,האם יברך בשנית על

למאגר עלוני

קידוש בשבת [קידוש על היין ,קידוש בסעודה שלישית ,טעימת הכוס ,קידוש היום ,קידוש במקום

פרשת השבוע

בשמים אחרים? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

סעודה ,האם הקידוש זקוק לסעודה שתהא במקומו ובסמוך לו ,או דלמא דין הוא בסעודת שבת שהיא
זקוקה לקידוש שייאמר במקומה ,בעודה שקדמה לקידוש ,סעודת חול ,קידוש בבית הכנסת ,קידוש למי
שאינו סועד ,טעימה למקדש ואינו סועד ,קידוש במקום שתיית יין או פת הבאה בכיסנין ,איסור טעימה
קודם קידוש ,קידוש של יום ,שני דינים בקידוש; אמירת ברכת הקידוש על הכוס כשאר מצוות הקבועות
על כוס של ברכה .ועוד דין מיוחד של שתיית יין לכבוד היום .וכמה נפקותות מחמת הדין הנוסף :קידש על
היין ונשפך קודם שטעם ,צריך להביא כוס אחר לשתות ,לדעת הגאונים לעולם המקדש עצמו צריך לשתות;
א"א לתת לשתות לתינוק שלא הגיע לחינוך ,כדרך שעושים [בני אשכנז] בברית מילה ביוהכ"פ שנותנים
לרך הנימול .קידוש בשבת ביום ,מדברי כמה ראשונים נראה שעניינו חשיבות סעודה ,לקבעה על שתיית
יין .ומדברי הרמב"ם נראה [וכן בשאלתות] שיש בו דין נוסף של אמירת ברכה ושירה ,כעין קידוש הלילה.
נמצא אם כן שברכת הגפן אינה כברכת הנהנין דעלמא אלא יש בה קיום דין 'שירה על היין'[ .כן משמע
בר"ן וברבנו ירוחם ועוד] נפקותות אפשריות :לענין הוצאת אחרים ידי חובתם כשהוא עצמו יצא; איסור
טעימה קודם הקידוש .בסעודה שלישית ,לדעת הרמב"ם יש בה הדין האמור של שתיית יין לחשיבות
הסעודה ,אבל אין בה דין ברכה .קידוש במקום סעודה ,נראה שלדעת הרא"ש והטור זהו דין מדיני הקידוש
שזקוק להאמר במקום הסעודה ,ובלא"ה לא יצא ידי חובת קידוש כלל .ולדעת כמה ראשונים הוא דין
מדיני הסעודה ,לקבעה על היין ,אבל הקידוש יכול להתקיים גם בפנ"ע .ומכמה ראשונים מוכח ששני דינים
ישנם ,דין בקידוש ודין בסעודה .נפ"מ :קידוש במקום סעודה לאחריה; קידוש על הכוס למי שאינו סועד;
קידוש בבית הכנסת כשאין אורחים האוכלים שם; התר טעימה למי שמקדש ואינו סועד באותו מקום;
קידוש במקום שתיית יין; הצרכת קידוש נוסף במקום סעודה למי שקידש במקום אחר על מיני מגדים]
הגר"א עוזר ,תשע"ח

סעודת מלוה מלכה [חיוב הסעודה ,אין עושין מצוות חבילות בסעודת מלוה מלכה ,ליל הסדר או יום טוב
שחל במוצאי שבת ,אופן קיום סעודת מלוה מלכה לכתחילה ובדיעבד ,מנהגי סעודת מלוה מלכה ,הדלקת
נרות ועריכת השולחן לסעודת מלוה מלכה ,מדין עונג או מדין כבוד שבת ,זמירות ,מלוה מלכה במוצאי
יום טוב] עומקא דפרשה ,תשע"ח

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

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

כוונה בשמיעת הקידוש מהמברך [רמת הריכוז הנדרשת ,מתעסק בענין אחר ,אם שואלים משחזר]
אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' כט)

אין עושים מצוות חבילות חבילות

[קידוש וברהמ"ז על אותה כוס] [כ ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

נושא בפרשה :שביתה בשבת [האדם ,בנו ,עבדו,
בעלי חיים ,כלים]

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

שיקר לחברו שיש אירוע של פיקוח נפש בשבת [הצלה ,לפני עיור ,ביטול מצוה שביתה בשבת ,כדי
להפטר ממנו] שיעורי ליל שישי ' -ברכת יצחק' ,תשע"ז

למאגר עלוני

האם מותר לאב או לאם שכבר קבלו שבת ,לבקש מבנם או מאחר לעשות מלאכה עבורם? [איסור
שביתת בנו ,שביתת עבדו ,שביתת בהמתו ,בן קטן או בן גדול ,כשאחד ההורים קיבל שבת והשני מורה לבן

פרשת השבוע

לעשות פעולה שהיא למעשה עבור ההורה השני] פניני הלכה  -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לג)

שביתת בנו ובהמתו בשבת [איסור ספיה בידים ,לא תאכילום מיוחד לשבת ,שביתת הארבה בשבת,
עשיית מלאכה ע"י קטן בשבת ,שביתת בנו כשביתת ידו ,בזמן תוספת שבת ,קטן העושה מעצמו] עומקא
דפרשה ,תשע"ז

השמעת קול בשבת [שביתת כלים בשבת והאיסור להניח חיטים ברחיים לפני שבת והן נטחנות בשבת,
דין 'אוושא מילתא' בשל הזלזול בשבת או מפני החשד שיאמרו שעובד בשבת ,שעון קוקיה בשבת ,שעון
מעורר המכוון מערב שבת ,רמקול המופעל ע"י שעון שבת ,שימוש בשבת במקרר או מזגן המשמיעים קול,
שימוש בשבת וביום טוב במדיח כלים המופעל על ידי שעון שבת ,כיבוס במכונת כביסה המופעלת ע"י שעון

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

שבת ,שיחת יקיצה ,שימוש בגנרטור המשמיע קול רעש בשבת] עולמות ,כו

אתר אינטרנט הפתוח בשבת [השארת אתר אינטרנט פתוח בשבת ,אתרי מידע בלבד ללא פעילות
מסחרית ,אתרי מסחר או קניות בהם ניתן להזמין מוצרים או שירותים המסופקים לאחר השבת ,אתרי
מסחר בהם ניתן לרכוש תוכנות או שירותים לשימוש מידי בשבת ,שביתת כלים [אתר האינטרנט עצמו],
הנאה ממעשה שבת ,איסור מקח וממכר בשבת ,קנין בסחר באמצעות מחשב ,איסור כתיבה במחשבת
בשבת ,איסור שכר שבת ,מראית העין בהשארת אתר פתוח בשבת ,זילותא דשבת בהשארת האתר פתוח,
לפני עור  -הכשלת האחר ,מסייע לעוברי עבירה ,בשל הפרשי שעות גיאוגרפיים כיצד נקבעת השבת האם

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

כזמן מקום המכר ,מקום השרת והאתר ,לכמה שעות צריך לסגור את האתר] עולמות ,צז

מכירת מוצרים ע"י מכשיר אוטומטי הפועל גם בשבת [מקח וממכר בשבת ,שכר שבת ,כשהקונה
עכו"ם ,כשהקונה ישראל ,לפני עור ,מסייע לעוברי עבירה ,כשישראל אחר גם מוכר ,כשהאחר הוא מומר,
כשהראשון יותר זמין ,כשהראשון יותר זול] שמעתא עמיקתא ,תשע"ז

שביתת בנו ובהמתו בשבת [גדר ציווי שביתת בנו ,שביתת הארבה בשבת ,עשיית מלאכה ע"י קטן בשבת,
שביתת בנו כשביתת ידו ,קטן העושה מעצמו ,מלאכה ע"י שוטה או קטן] עומקא דפרשה ,תשע"ז

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :שמירת השבת
לצפיה בעשרות
הגדרת מחללי שבת בזמננו [תינוק שנשבה ,איסור יין נסך ,מאמין בבריאה ,עליה לתורה ואמירת קדיש,
כיבוד הורים מחללי שבת] עין יצחק ,תשע"ח

כיצד ננחיל לדורות הבאים את חשיבות שמירת השבת?

(לא תעשה כל מלאכה ,אתה) [כ ,י] שלמים

מציון ,תשע"ז

שימוש במיחם שיש בו צינורית בשבת
הרהור בעסקיו בשבת

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' כב)

שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סז)

מהלכות יולדת בשבת ,וגדר יתובי דעתא

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קד)

תחיבת סיכה (מחט) בראש [מקלקר] של פאה נוכרית בשבת [תופר ,רך בקשה ,תפירה שאינה לזמן
ארוך ,לא חיבור אלא מניעת תזוזה] פניני הלכה  -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לב)

למאגר עלוני

הולך בשבת ברחוב שדינו כרה"ר או ככרמלית ורואה דבר הטעון גניזה על הארץ ,האם מותר לו
להרימו ולהניחו בתוך ד' אמות על גדר סמוכה?

[גניזה ,הוצאה] ביני עמודי -אוסף גיליונות ,תשע"ט

פרשת השבוע

(עמ' נו)

הנאה ממעשה שבת ]בשוגג ,במזיד ,לו ,לאחרים ,לכתחילה ,בדיעבד ,במקום צורך ,המתנת שיעור זמן
"בכדי שיעשו" במוצאי שבת ,במעשה שבת של גוי" ,מקום צורך" שהותר בו מעשה שבת בדיעבד בשוגג,
מעשה שבת של חרש שוטה וקטן לצורך עצמם ,ולצורך ישראל ,מעשה שבת של מומר עבור ישראל ,לעולם
או רק עד מוצאי שבת "בכדי שיעשו" ,קניית סחורה ממפעל מחלל השבת ,עיתון שהוכן בשבת ,נסיעה
במוצאי שבת באוטובוס שהתחיל בנסיעתו בשבת ,טיסה במוצאי שבת במטוס שהוכן בשבת ,הנאה
ממעשה שבת כאשר אין הנאה מגוף הדבר ,מרשם רפואי שנכתב בשבת ,כיבוי אור לאפשר שינה ,הנאה
מתיקון פיצוץ שנעשה בצנרת] עולמות ,יז

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מכירת עליות בשבת ובחול [האם מותר למכור את עליית כהן לישראל ,כשהכהן אינו מוחל ,האם ניתן
לדרוש מהכהן שימחל לטובת בית הכנסת ,תוקף המכירה כמכירת חפץ או כנדר לצדקה ,האם יש הבדל
בין קריאת התורה בשבת לקריאת התורה בימי חול ,דין מנין "פרטי" ,מכירת עליות בימים הנוראים,
כיבודים נוספים כפתיחת ההיכל הגבהה וגלילה לבעלי עבירה[ ,אפיקורוס ,מחלל שבת ,מתגלח בתער ,ערל,
נשוי לגויה] כבדו ישראל בעליה ולפתע נכנס כהן ,ישראל שקנה עליה ולפתע נכנס כהן ,מכירת עליות בשבת

ניתן להעביר או

האסור והמותר והמנהג] עולמות ,שמב

הזמנת מחלל שבת לסעודת שבת [קירוב רחוקים בסעודות שבת ,כשהמוזמן עלול להגיע או לחזור
לביתו בחילול שבת' ,לפני עור לא תתן מכשול'' ,מסייע לדבר עבירה' ,נתינת מכשול קטן להצלתו מאיסור
גדול יותר ,הכשלה באיסור אחד בכדי למנוע כמה איסורים ,כשהמכשול אינו בגוף הדבר שנעשה בו איסור,
חילול ה' הנגרם מחילול השבת בפרהסיא' ,חטא כדי שיזכה חברך' הבדל בין ודאי חילול שבת לבין ספק,
כשמציעים לאורח מקום ללון ,כאשר ידוע שלא יקבל את ההצעה ,בן המזמין את הוריו לסעודת שבת]
עולמות ,קצו

גרמא במלאכת שבת [העמדת בהמה על עשבים לאכלם ,הנחת עלוקה למצוץ דם ,זורה ורוח מסייעתו,

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

עשיית מלאכה באמצעות בעלי חיים ,המשלח כלבו לצוד ,כשהאדם משתתף בקולו במעשה הצידה ,איסור

שינויים

צידה בשבת ,הקשר בינה לבין 'צדיה והכמנה' ,סגירת דלת מחמת הקור ובעל חיים ניצוד ,האם צידה היא
שלילת החירות או שליטת האדם] הגר"א עוזר ,תשע"ז

אמירה לנוכרי בשבת [אמירה לנכרי לעשות מלאכה בשבת עבור ישראל ,הנאה ממלאכה כזו ,חיוב
מחאה שהנכרי לא יעשה מלאכה בבית ישראל ,טעם איסור אמירה לנכרי ,אמירה לנכרי בשבת לעשות
מלאכה במוצ"ש ,אמירה לנכרי בערב שבת לעשות מלאכה בשבת ,סוגי הפעולות שיש בהם איסור אמירה
לנכרי במלאכות דאורייתא ודרבנן ,בדברים האסורים משום מנהג או שנחלקו הפוסקים אם מותר
לישראל לעשות ,בדבר שאינו מתכוון והוא פסיק רישא ,פעולה שאפשר לעשותה באופן המותר ,קריאת
הנכרי לביתו נחשבת כרמז בלשון צווי ,המנהג לקרוא לנכרי לבוא לביתו כשאומר לו שרוצה לכבדו בדבר
מה ,אמירה לנכרי בין השמשות ,לצורך חולה וילדים קטנים ,הדלקת וכיבוי מזגן ,אמירה לנכרי שיאמר
לנכרי אחר לעשות מלאכה ,אמירה במלאכה דאורייתא לצורך מצוה או מניעת מכשול ,ביטול תפילה
ותורה דרבים ,אמירה במלאכה דרבנן שבות דשבות ,לצורך מקצת חולי ,במקום צער הגוף ,למנוע הפסד
מרובה ,הנאה ממעשה הנכרי ,נכרי שעשה מלאכה לצורך עצמו ,עשה מלאכה מעצמו לצורך ישראל ,נכרי
שאינו מכיר את הישראל הנהנה ממלאכתו ,לפתוח דלת על ידי כרטיס מגנטי ,אופן האמירה האסורה,
ברמז ,בלשון צווי ,חובת המחאה] עולמות ,ריב

נסיעה במוצ"ש ברכב של מחלל שבת

[כ ,ח] מעדני אשר ,תשע"ד

הגדרת מחללי שבת בזמננו  -תינוק שנשבה ['מין'' ,אפיקורס' ו'מומר' [אוכל נבלות 'לתאבון' או אוכל
והק ַראים
ָּ
נבלות 'להכעיס'] לענין ההלכה ש'מורידין ולא מעלין'  .דברי הרמב"ם אודות בני הצדוקים
"שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגידלו אותם על דעתם  -הרי הוא כתינוק שנשבה" ,שנחשב
כאנוס ו"לפיכך ראוי להחזירן בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה" .מחלוקת
הפוסקים האם מותר להלוות בריבית ל'בן המשומדת'' .תינוק שנשבה' כיום ,דברי שו"ת בנין ציון ושו"ת
אחיעזר אודות פורקי העול בדורינו לענין מגע יין נסך וכשרותם כעדים [בגט להתירה מחליצה במקום
עיגון] .דברי החזון איש בגדרי 'תינוק שנשבה' בדורינו ,וקיום דין 'מורידין ולא מעלין' בזמן הזה .נפקא
מינה לדינא גם לענין :בישולי עכו"ם במפעלים שמעסיקים פועלים כאלו .הגשת עזרה רפואית לפצועי
תאונה שאירעה תוך כדי חילול שבת .צירוף 'בעלי עבירה' לתפילה במנין .טבילת כלים שנקנו ממחלל שבת
בפרהסיא ותינוק שנשבה .השבת אבידת פורקי עול ותינוקות שנשבו .דין אנשים שאינם שומרים תורה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

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

ומצוות בהלכות ביטול רשות בעירובין] עולמות ,ס

במחלוקת רמב"ם וראב"ד בגדר מין

מלאכת מחשבת ,תשע"ט

דבר שאינו מתכוין ופסיק רישא בשבת

מנחת אשר ,תשע"ח

השמעת קול מחיאת כפים וריקוד בשבת [ח"ב] [האיסור למחוא כפים ,ולרקוד ,בשבת ויום טוב,
שמא יתקן כלי שיר ,דברי התוס' שאין אנו בקיאין ביצור כלי שיר ,כיצד ניתן להתיר גזירה ,מהו הריקוד
שאסרו חז"ל ,איסור הולדת קול שלא בדרך שיר [נקישה על דלת] ,נקישה על "מדפק דלת" בשבת ,פתיחת
דלת המפעילה פעמונים ,פעמונים על מעיל וכתר תורה ,ריקוד בשמחת תורה ,מחיאת כפים בשבת לצורך
חתן ,שבע ברכות ,שימוש ב"קולָּן" לחזן ,משחקי ילדים המשמיעים קול ,בגדי ילדים עם פעמונים ,השמעת
קול לצורך חולה או להרגעת תינוק ,שריקה בפה ,הכאה באצבע צרידה ,תיפוף על שלחן בקצב ובדרך שיר]
עולמות ,תטו

פיקוח נפש בשבת – הותרה או דחויה

[רפואה ,חולה] מנחת אשר ,תשע"ט

במצב של פיקוח נפש יחלל שבת או תוספת שבת? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
האם שייך לקבל תוספת שבת חלקית לגבי מלאכות מסוימות? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

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

קיבל תוספת שבת [יכול לומר לחבירו שלא קיבל לעשות מלאכה] וכן המוסיף במוצ"ש ,וכן בן חו"ל
[יכול לומר לבן א"י לעשות לו מלאכה] ביו"ט שני של גלויות

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

המחמיר שלא לעשות מלאכה בשבת האם רשאי לבקש מיהודי אחר המיקל לעשות עבורו
מלאכה זו

לצפיה בעשרות

נר יששכר ,תשע"ח

האם מותר לאכול ביום חול מאכל שהוכן לשבת או לסעודת מצוה?

נר יששכר ,תשע"ח

שיעורים על

חילול שבת בהפסד ממון [אסור לחלל את השבת לצורך מניעת הפסד ממון בלבד ,כשליכא חשש פיקוח

פרשת יתרו

נפש ,ואף במלאכות דרבנן ,כגון כיבוי שריפה ,דאסורה מדרבנן ,ומדוע לא יהא מותר לאחרים לחלל את
השבת ,על מנת להציל ממונו ,מחשש שמא תטרף עליו דעתו מחמת איבוד ממונו ,גנב הבא במחתרת בשבת,
אחר יכול להרוג את הגנב שמא מרוב צערו יבוא לידי פיקוח נפש ,חולה שיש חשש שתטרף עליו דעתו אם
לא ימלאו רצונו ,גחלת של עץ המונחת במקום שרבים ניזוקים בה ,ומאידך לא מצינו שיקול של צער

באתר "בינינו" :

קרוביו בחייבי מיתת בי] עיון הפרשה תשעב (עמוד פא')

מנוחת הארבה ביום השבת [כתב בעל הטורים שהארבה נח בשבת ,והרי מנוחה מאכילה לא נחשבת
מנוחה שהרי שור וחמור שכתוב בהם למען ינוח לא מונעם מלתלוש ולאכול שהרי מניעת אכילה היא צער

למאגר עלוני

ולא מנוחה  .ועוד קשה מדוע במכת ארבה דווקא זכו גם המצרים למנוחה ביום השבת] (וינח בכל גבול

פרשת השבוע

מצרים) [י ,יד] עיון הפרשה תשסז (עמ' נח') טז תרוצים

ומועדים

נושא בפרשה :שמירת שבת בעידן המודרני

(גם משנים
שמירת שבת במדינות הצפון

[לילה לבן ,בקטבים ,בטיסה על פני הקוטב] עולמות ,קכד

ירחון האוצר

קודמות)

(יד) ,תשע"ח (עמ' סצו)

מלאכות שבת בעידן המודרני שלא היו כמותן במלאכת המשכן [פעולות בשבת המופעלת בדיבור או

באתר "בינינו" :

באופן על טבעי וסגולי ,מלאכת מחשבת] מנחת אשר ,תשע"ח

הפעלת ציוד בשבת ע"י חולה [ A.L.Sניוון שרירים] המתקשר עם סביבתו באמצעות מצלמה
המתעדת את תנועות עינינו ועפעפיו מנחת אשר ,תשע"ח

מטבע שקיבלו לשמירה מאדמו"ר האם היא 'מוקצה' בשבת למקבל ולשאר בני אדם? [כלי ,יחדו

ניתן להעביר או

לתשמיש] וישמע משה ,תשע"ח

האם תיבת דואר שבפתח הבית היא מוקצה [מיועדת לדברי דואר שאסור לפותחם בשבת ,ואין
לפתוח את דלתה] והאם מותר להניח בה בשבת את מפתח הבית? וישמע משה ,תשע"ח
כתיבה במחשב בשבת [כ ,י] מעדני אשר ,תשע"ב

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

שעון בשבת ושעון שבת

יבוצעו בו
שינויים

שימוש במכשירי חשמל המופעלים ע"י שעון שבת [גרמא ,המעמיד בהמה על קמת חברו ,עלוקה
לשאיבת דם בשבת ,צידה בשבת ע"י כלב ציד ,טחינה בשבת בריחיים של מים ,נמוקי יוסף-הדלקת נרות

לצפיה בעשרות

שבת אשו משום חציו] נוה ההיכל ,תשע"ה

שימוש בשעון שבת בשבת להפעלת מזגן [הכנת אוטומט לפני שבת ,מעמיד בהמה על קמת חברו -
מזיק ,צידת צבי באמצעות כלב ,טחינה בשבת בריחים של מים ,גרמא] נוה ההיכל ,תשע"ח

שעון בשבת [האם שעון הוא כלי מדידה ,כלי שמלאכתו לאיסור ,מדידה של מצוה ,מדדית הזמן אינה
מצוה ,זמן תפילה ולימוד הוא מצוה ,מדידת מקוה ,מדידת פתח בין חדר שמת נמצא בו ,מדידת כמות וזמן
אכילה לחולה ביום כיפור ,משקל של מצוה ,רוב שימוש השעון לדבר איסור ,כלי שהשמוש המותר בו הוא
'קבוע' אך אינו רוב ,טלטול שעון יד ,שעון כיס שעון מעורר ושעון קיר ,האם שעון הוא תכשיט ,עיקר השעון

שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

אינו עשוי לתכשיט ,הוצאת שעון יד במקום שאין ערוב] (ושמרתם את השבת) [לא ,יד] שלמים מציון ,תשע"ח

שינוי זמן בשעון שבת [האם מותר לשנות שעון שבת להמשיך מצב של הדלקה או כיבוי ,ולשנות מצב
דהינו להקדים הדלקה או כיבוי ,בשבת ,וביום טוב ,כיבוי וגרם כיבוי] בירור הלכה  -אוסף גיליונות ,תשע"ח
(עמ' מ)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

אוטומציה

ומועדים
מקרר דיגיטלי בשבת [מקרר מכני ,תרמוסטט ,מקרר דיגיטלי ,יצירת זרם ,הגברת זרם ,לחצן דלת,
כרטיס פיקוד אלקטרוני ,התקני שבת שונים ,שעון שבת] עומק הפשט ,תשע"ח

שכח לנטרל מנורה במקרר ,ובטעות פתח בשבת

[שוגג ,לא נחיא ליה ,דין המאכלים ,מוקצה] הגר"א

גניחובסקי ,תשע"ח

מוני מים דיגיטליים בשבת [מונה מים מכני ,מונה מים חשמלי ,הגברת ויצירת זרם ,מתקן מנא ,מלאכת
כותב ,פסיק רישא ,ניחא ליה ,גרמא ,אינו יודע לשאול ,שעון דיגיטלי כשר ,מונה החברה] עומק הפשט,

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

תשע"ח

אספקת מים לבניינים גבוהים בשבת [משאבות לחץ ,מנוע אינוורטר ,פרוסטט ,פתיחת מקרר בשבת
בזמן שהמנוע לא פועל ,פסיק רישא ,ניחא ליה ,התקן שבת] עומק הפשט ,תשע"ח
השימוש במעלית שבת [מעלית אוטומטית ,חשמל בשבת ,שמופעלת בה משקולת] עיון הפרשה ,תשע"ב
(עמ' מד)

מעלית אוטומטית בשבת [איסור שימוש במעלית רגילה ,הצדדים להתיר במעלית אוטומטית ,מעלית
הפועלת עלידי גוי ,מדרגות נעות] עין יצחק ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מצלמות אבטחה בשבת [הליכה לכותל ,לא אפשר ולא קמכוין ,פסיק רישא ,מלאכת כותב ,הקרנה על
מסך ,או שמירה] עומק הפשט ,תשע"ו

ובתנאי שלא

הליכה לכותל בשבתות ובחגים [איסור כתיבה או מכה בפטיש בצילום דיגיטלי ,כנ"ל כשהמצלמה
מחוברת למסך ,שינויים חשמליים במצלמה בכניסת המצולם לשטח המצולם ,מצלמות אבטחה ,פסיק

יבוצעו בו

רישא ,ניחא ליה] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' קנד)

שינויים

לצפיה בעשרות
שיעורים על

שימוש והנאה מתוצר של חילול שבת

פרשת יתרו
השימוש בחשמל כשר בשבת

דברי שי"ח ,תשע"ז

באתר "בינינו" :

שימוש בשבת בספרים שנדפסו בשבת [או ע"י רשעים] האיחוד בחידוד ,תשע"ח

הנסיעה בשבת ברכבת מטרו ומטוס ובאניה בהודו

אספקלריא ,תשע"ח עמ' עג

האם אסורה הנסיעה ברכבת בין באר שבע לדימונה? [שנסללה בחלקה בחילול שבת ,לסוללים,
לחברת הרכבת ,לציבור הרחב ,האם מותר 'לצרוך' מוצר זה] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כ)

האוצר (יב),

שבט תשע"ח (עמ' קלא) ירחון האוצר (יג) אדר תשע"ח (עמ' קסה)

האם אסור לנסוע באמצעי תחבורה שנבנה בשבת? [מעשה שבת ,תינוק שנשבה ,עכו"ם או מומר,
נעשה עבור אחרים ,בנה ע"י עכו"ם בשבת ,בנה ע"י עכו"ם בשבת בשכר ,ישראל שבנה ,ישראל שבנה ע"י
ישראל אחר ,כשמוחים בדבר ,לאסור דבר שאינו שלו] שמעתא עמיקתא ,תשע"ח ירחון יתד המאיר ()183
טבת תשע"ח (עמ' )178

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

נושא בפרשה :כיבוד אב ואם

קודמות)

לא יסתור דברי אביו [בגדרי מורא אביו ,איסור סתירה והכרעת דבריו ,האם בדברי תורה ,או בעניני

באתר "בינינו" :

חולין ,בפני אבי ו ושלא בפני אביו ,כשאביו טועה בדבר משנה ,ראה את אביו עובר על דברי תורה כיצד
ינהג ,חילוקי דעות על רקע עסקי ,אב שאינו חש בטוב [לא פיקוח נפש] ומסרב להזמין רופא ,אב הקורא
בתורה בציבור ודילג מילה ,אב שהוכיח את בנו בטעות ,אי קיום צוואת האב] [כ ,יב] עולמות ,מב

כשיש בפניו שתי מצוות שקולות ואביו ציוהו לקיים אחת מהן

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

כיבוד אב ואם  -מצוה אחת או שתיים מלאכת מחשבת ,תשע"ז

הלכות כיבוד אב ואם [להעיר את אביו הרגיל לקרא קר"ש בזמן המג"א ,מחילת ההורים ,להעיר ההורים
לטובם הכלכלית] פניני אי"ש ,תשע"ח

הקשר בין כיבוד אב לאריכות ימים

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

[כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ה

האם מצות כיבוד אב ואם הוי מצוה שבין אדם למקום או בין אדם לחבירו?

ניתן להעביר או

אספקלריא ,תשע"ט

ובתנאי שלא

(עמ' סט)

כיבוד הורים  -עמוד השדרה הרוחני והגשמי
חיוב כיבוד אחיו הגדול

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' עא)

[כ ,יב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

יבוצעו בו
שינויים

האם יש איסור לקרוא לאחיו הגדול בשמו
מחלוקת בין הוראת אב לאם
כיבוד הורים וטעמו

[כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ו

[כ ,יב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

[הכרת הטוב או גזירת הכתוב] [כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ה אשכול יוסף ,תשע"ה

שיעורים על

כיבוד אב כשיש אומדנא שאביו לא היה מצווהו שיעורי ליל שישי ' -ברכת יצחק' ,תשע"ו

כבוד אב ואם וכבוד זקנו

(מי קודם) [כ ,יב] הגר"א עוזר ,תשע"ד

לצפיה בעשרות

נוה ההיכל ,תשע"ד

אשה הנשואה לאחיו הצעיר של אביה האם מחוייבת בכבוד אביה? [כבוד חמיו ,כבוד אב באה
נשואה] נוה ההיכל ,תשע"ח

פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

אב המבקש מבנו שיקנה לו סיגריות האם צריך לשמוע בקולו?

(כבד את אביך ואת אמך) [כ ,יב]

מעדני אשר ,תשע"ג

כפיה על קיום כיבוד אב

[מצוות עשה ששכרה בצידה] [כ ,יב] שלמים מציון ,תשע"ו

מאור השבת,

תשע"ד

למאגר עלוני

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

פרשת השבוע

תשע"ד
האם יש איסור לכתוב את שם אביו בלי תואר [כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ו

הוראת אביו ואמו האם חייב להקדים אמו שבקשה קודם ,או מי שביקש קודם אם נתגרשו?
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח
כיבוד אב רשע [מדוע לא חוששים שעשה תשובה] עיון הפרשה ,תשע"ה (עמ' צג) כא תירוצים

מושגים ודרגות בכיבוד אב ואם

מאמרי עינינו גל  -אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יח)

לשמוע בקול האב כשיש בכך איסור לבן אך לא לאב הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח
לתת שם לנולד כשם משפחת האב או משפחת האם הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

כיבוד אב ואם בדבר שאין להם הנאה ממנו [לשאת אשה פלונית ,ללמוד בישיבה מסוימת ,לבישת
מעיל בחורף] עיון הפרשה ,תשע"ד (עמ' מח)
כיבוד אב משל אב [כשיש לו ספק אם יפסיד מכך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ניתן להעביר או

האם חייב לכבד את "ספק" אביו? [נתערבו הולדות בלידה ,שתוקי ,אם מצות כיבוד היא בין אדם
לחברו כחוב ממון המע"ה] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נו)

להפיץ דף זה

כיבוד אב בשינוי הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

אב מבקש מבנו שיטפל בו ,והבן רוצה להכניסו לבית אבות [גדרי כיבוד אב ואב ,מצוה בין אדם
לחברו כפריעת חוב ,מצוה בין אדם למקום ,או מצוה שיש בה שניהם] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מד)
אב מריר המרבה לדבר לה"ר על הזולת ,כיצד לכבדו? האיחוד בחידוד ,תשע"ד
קריאה לאביו בשמו הפרטי [קריאת השבטים ליעקב אביהם  -שמע ישראל] נוה ההיכל ,תשע"ב
את מי להקדים בכיבוד אב ואם כשהאב גוי והאם מומרת? פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מט)

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

אצל מי להיות בליל הסדר אצל האב הביולוגי או האב המגדל?

[כיבוד אב מול הכרת הטוב] פניני

חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נ)
לשבת על מקום אביו אחר שנפטר [כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ו

דיני כיבוד אב

ירחון האוצר (יב) ,תשע"ח (עמ' שיא)

לצפיה בעשרות
שיעורים על

קבלת שירות מאבא בן תורה [כיבוד אב ואם ,כבוד התורה] ירחון האוצר (כב) ,תשע"ט (עמ' רסח)

כיבוד אב ואם [האם היא מצוה שבין אדם למקום ,או מצוה שבין אדם לחברו ,בירושלמי אמרו כי מצות
כבוד אב ואם היא "כפרעון חוב" להוריו על הטובה שגמלוהו "ואפילו צריך לחזר על הפתחים" .וצ"ע מדוע
שונה חיוב כבוד אב ואם ,מכל המצוות שאינו חייב לבזבז על קיומן יותר מחומש מממונו .מהו גדר החיוב
לכבד הוריו מדין "פרעון חוב" ,ונפקא מינה לבירור השאלה עד כמה מחוייב לטרוח בטיפול בהוריו .על מי
מוטל התשלום להוצאות כיבוד ההורים [הוצאות נסיעה לביקור ממקום רחוק • שימוש בכספי צדקה
לצורך פרנסת ההורים] .תנו רבנן" :מכבדו בחייו ומכבדו במותו" .ויש לברר גדר חיוב זה [תשובת רבי
עקיבא אייגר "בעסק צוואת ֵאם שהוא נגד צוואת האב ,איך יעשה הבן"] .דיני כיבוד אב ואם בדיבור
ובמעשה [גדר המצוה  -חיובית או קיומית] .חיוב כבוד אב ואם במחשבה "שידמה בעיניו שהם גדולים
ונכבדי ארץ ,אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל" [חיי אדם בשם ספר חרדים] .וצ"ב היאך יקיים
חיוב זה למעשה .האב שמחל על כבודו ,כבודו מחול ,האם צריך שידע על מה מחל ,האם ראוי למחול תמיד
כדי שבניו לא יכשלו באיסור ,האם לאחר מחילת האב יש חיוב בדיני שמים .חיוב כבוד אביו או זקנו
הרשעים ,והאם חייב בכבודם לאחר מיתתם .פסק הרמ"א" :חייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו",
ותמוה מדוע ,שהרי גם האב חייב בכבוד אביו [הסב] .מיסב לסעודה בביתו בצוותא עם אביו וכהן ,את מי

פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

יכבד בברכת הזימון .חיוב גֵר בכבוד הוריו הנכרים .מעלת מצות כבוד אב ואם וגודל שכרה] עולמות ,קפז

כבוד אחיו הגדול ['את אביך' זו אשת אביך ,ו'את אמך' זו בעל אמך ,וי"ו יתירה לרבות את אחיך הגדול".
החיוב לכבד את האח הגדול הוא מהתורה או מדרבנן .החיוב לכבד את אשת אביו ובעל אמו הוא רק
מחיים .ונחלקו הפוסקים ,האם גם חיוב כבוד אחיו הגדול הוא רק בחיי אביו ואמו ,או שמחוייב בכבודו
גם לאחר מיתתם ,האם האב והאם יכולים למחול לשאר האחים על כבוד האח הגדול ,מהו יסוד חיוב
כבוד אחיו הגדול ,וביאור הדברים לפי זה ,דיני כבוד אחיו :בדיבור • חיוב קימה • לקרוא בשמו של אחיו
הגדול .מצות מורא באחיו הגדול • איסור סתירת דברי אחיו הגדול • איסור ישיבה על המקום המיוחד
לאחיו הגדול .חיוב כבוד אחותו הגדולה .האם מצות כבוד אחיו נאמרה רק באח הגדול ,או שהמצוה היא

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

לכבד את האח הגדול ממנו] עולמות ,קלג
האם מזכירים שם תואר בתפילה על אביו או רבו החולה? ירחון האוצר (י) ,תשע"ח (עמ' קצב) ירחון
האוצר (יא) ,תשע"ח (עמ' שלד)

ניתן להעביר או

האם מותר לרופא שיניים לטפל באביו ואמו [כבוד אב ואם ,חבלה ,רפואה] ירחון האוצר(כב) ,תשע"ט

להפיץ דף זה

אמירת "הריני כפרת משכבו" אחר פטירת אביו [כיבוד אב משל אב ,דרך כבוד ,על דברי תורה ,או

לתועלת הרבים

(עמ' רסח)

כל אמירה ,כשמזכיר שם אביו לעצמו ,כשכותב שם אביו במכתב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נט)

ובתנאי שלא

נושא בפרשה :כיבוד חמיו וחמותו

יבוצעו בו
שינויים

חיוב האשה בכבוד אביה [חיוב החתן בכבוד חמיו] עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' מב)

קריאה בשם האב ,וחתן ששמו כשם חותנו [האם מותר לאשה לקרא לבעלה ששמו כשם אביה ,האם
מותר לשאת חתן ששמו כשם חותנו ,או כלה ששמה כשם חמותה ,בני יעקב קראו לאביהם בשמו  -שמע
ישראל ,הרמב"ן קרא לנכדו ע"ש רבינו יונה אבי האם ,צוואת רבי יהודה החסיד ,כשאחד מהם כהן או
לוי] נוה ההיכל תשע"ב

שיעורים על

נוה ההיכל ,תשע"ז

חיוב האדם בכבוד חמיו

לצפיה בעשרות

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו נשיח בחוקיך ,תשע"ו

אשר ליהודה ,תשע"ד

נוה

ההיכל ,תשע"ג
עונשם של נדב ואביהו ,הואיל ואהרן קרא שם לחמיו לפני אביו [וקיומו של מנהג זה] מעדני אשר,
תשע"ו

פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

כיצד הרג יהודה את חמיו [חייב בכבודו ,חמיו רשע] בארה של תורה ,תשע"ז
עניני כבוד חמיו [גדרי חיוב כבוד חמיו ,קדימה בעניני כבוד ,קדיש על חמיו ,משה ויתרו] עומקא דפרשה,
תשע"ו

למאגר עלוני

כבוד חמיו או כבוד אשתו? פניני חשוקי חמד ,תשע"ח

פרשת השבוע

נושא בפרשה :לא תחמוד

ומועדים
(גם משנים

לא תחמוד ולא תתאווה

(לא תחמוד) [כ ,טז] תורה והוראה ,תשע"ג

מרבה תורה ,תשע"ז

המצוות

קודמות)

בפרשה ,תשע"ז משנתה של תורה ,תשע"ח

"לא תחמוד"  -והרי במציאות האדם חומד? [הביאורים במשנת אבן עזרא ,בית הלוי וסלבודקא]

באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מז)

האם יש איסור לא תחמוד על חפץ הזמין בחנויות? [איסור לא תחמוד באיש נכבד המפעיל לחץ ,בין
לא תחמוד לגזל] (לא תחמוד) [כ ,טז] נוה ההיכל ,תשע"ו
חתן המבקש מחמיו הוספה בנדוניה ,האם עובר על 'לא תחמוד'? מעדני אשר ,תשע"ט

חתן שחמד מחמיו כמה דברים ורוצה לחזור בתשובה האם יש לו חיוב להחזיר לחמיו?[השבה
בלא תחמוד]

מעדני אשר ,תשע"ט

החומד חפץ עבור חברו [והערות נוספות בלאו דלא תחמוד] תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' טו)
לא לתת במתנה חפץ לגנב אלא להפקיר ,בכדי להצילו מאיסור לא תחמוד [ביאורים נוספים במעשה

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ההפקר עם הגנב המיוחסים לגר"ח או לח"ח] פרקי עיון בפרשיות התורה מרבותינו לבית בריסק-קובץ גיליונות,

ובתנאי שלא

תשע"ט (עמ' ל)
איסור לא תחמוד ופרטיו [הלכה עיון ומוסר] מסביב לשולחן-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' כה)
איסור לא תחמוד בקנין רוחני (לא תחמוד) [כ ,טז] מכתלי בית הדין ,תשע"ז

מדוע לא היה איסור 'לא תחמוד' בקניית מערת המכפלה?

אשכול יוסף ,תשע"ה

יבוצעו בו
שינויים

לא תחמוד ולא תתאוה [מהו איסור לא תחמוד ומהו איסור לא תתאוה ,כששילם דמי החפץ ,כשהמוכר
נתרצה לבסוף למכירה ,גדרי ההפצרה האסורה ,חתן המכביד על חותנו בדרישות ממון ,חימוד דברים
שכורים ,חימוד תשמישי קדושה מהודרים לצורך המצווה ,בפחות משווה פרוטה ,בחומד מגוי ,חומד
חכמת חברו או משרתו ,באבר מתאים להשתלה ,בחומד חפץ ליתנו לאדם אחר ,גנות החמדה בחז"ל
והדרכים להימנע ממנה] (ולא תחמוד ...ולא תתאוה) [ה ,יח] עולמות ,סו מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

דבר שאין הבעלים מקפיד עליו

שיעורים על

[איסור גזל ,קידושין בחפץ כזה ,נתינת רשות האם היא כמתנה] (ולא

תחמוד) [ה ,יח] עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' לו)

לא תחמוד בגונב ממון

לצפיה בעשרות

פרשת יתרו

מלאכת מחשבת ,תשע"ט

לא תחמוד בשיווק טלפוני  -טלמרקטינג [לא תחמוד ,איסור כללי או פרטי ,בהתרמה למוסדות חסד]

באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עה)

מתרים לצדקה המקבל אחוזים ,האם מותר לו להפציר בנותן ,או שמא יש בזה משום 'לא
תחמוד'?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' ו)

למאגר עלוני

נושא בפרשה :ובחרת בחיים [המתת חסד]

פרשת השבוע
ומועדים

ובחרת בחיים  -בירור סוגיית איסור "המתת חסד" בהלכה ובאגדה [גירסא ראשונית לדיון וקבלת
תגובות הקוראים 600 ,עמ'] ובחרת בחיים ,תשע"ז

המתת חסד [חולה נוטה למות ,מעשה שאול ,מפני היסורים ,מחשש העברה על דת ,כשיודע ע"פ נביא
שימות ,בחיי שעה ,למנוע חילול ה' ,למנוע הרג רב בישראל ,לשם כפרה ,מורפיום לחולה סופני] [כ ,יג] קונה
עולמו בשעה אחת ,תשע"ז

נשיח בחוקיך ,תשע"ו

המתת חסד [ גוסס הרי הוא כחי ומחללין עליו את השבת ,וגם לחיי שעה ,אסור להמית אדם משום

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

"חסד" וגם לאדם עצמו אסור ,הטיפול בחולה סופני ,בשב ואל תעשה ובקום ועשה ,רבי חנינא בן תרדיון,
שאול המלך ,להתפלל על חולה מתייסר לקרב מיתתו ,להכריח חולה לקבל טיפול שיאריך חייו ויסבול
יסורים ,הארכת חיי חולה כדי ליטול אברים להשתלה מגופו ,דין גוסס בבני נח ,תוקף "צוואה מחיים",
רופא ההורג חולה סופני ע"פ בקשתו האם נידון כ"רודף" ,ערך חיי אדם בעל יסורים] (לא תרצח) [כ ,יג]
עולמות ,תב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

שאר עניני הפרשה:

לתועלת הרבים

כתיבה כדיבור [אגרתו של יתרו למשה ,כתיבה כדיבור בישראל ובבן נח ,כתיבה כמחשבה ,שבועה בכתב,
ספירת העומר בכתב ,שמחת חתן וכלה אגרת הגרע"א] (ויאמר אל משה) [יח ,ו] נועם אליעזר ,תשע"ח

ברכה על מקום שנעשו ניסים לישראל

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

[מרחוק ,מקרוב] [יח ,י] זרע ברך ,תשע"ו

שינויים

ברכת הגומל [ארבעה צריכים להודות ,יורדי הים ,הולכי מדברות ,ומי שהיה חולה ונתרפא ,ומי שהיה
חבוש בבית האסורים ויצא ,הרמב"ם כתב :הולכי דרכים [במקום הולכי מדבריות] כשיגיעו ליישוב,
ההבדלים ביסודות 'ברכת הגומל' בין מנהג צרפת ואשכנז לבין מנהג ספרד ,חיוב 'ברכת הגומל' בהפלגות
קצרות בים ,ובהפלגות לשם טיול ודיג סמוך לחוף ,בהפלגה בנהרות גדולים או בנסיעה במנהרות שמתחת
לים ,לנוסעים ברכבם או ברכבת ,ממדינה למדינה דרך מדבריות או יערות ,בנסיעה במטוסים ,מעל הים
או מעל יבשה ,בטיסות קצרות ,בטיסות 'פנימיות' באותה מדינה ,הולכי דרכים החונים ללינת לילה
וממשיכים ,בנסיעה מעיר לעיר בזמנינו] (ויאמר יתרו  -ברוך ה') [יח ,י] עומקא דפרשא ,תשע"ה עולמות ,סז

ברכת הגומל [גדרי חיוב ברכת הגומל ,תקנת ברכת הגומל ,הטס במטוס או במסוק ,המתרפא בחו"ל וטס
מתי יברך הגומל ,ברכת הגומל על יציאת מצרים ,הגומל חסדים טובים] עומקא דפרשה ,תשע"ה

מדה כנגד מדה  -לטובה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

(עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים) [יח ,יא] מאמרי עינינו גל  -אוסף גיליונות

ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יז)

כיצד ישב משה רבנו לשפוט את העם ,הרי היה מלך?

[לא תענה על רב ,לסתור דבריו] (וישב משה

לשפוט את העם [יח ,יג] עיון הפרשה ,תש"ע (עמ' עא) עיון הפרשה ,תשע"ג (עמ' ע) יד תירוצים פניני חשוקי
חמד ,תשע"ט
מינוי שופטים ודיינים בהלכה [יח ,יג] תורה והוראה ,תשע"ד

למאגר עלוני
פרשת השבוע

כפיה על לפנים 'משורת הדין' [גדר לפנים משורת הדין ,המצוה להתנהג לפנים משורת הדין ,ה'פנים'
של שורת הדין ,חיוב או מדת חסידות] [יח ,כ] עומקא דפרשא ,תשע"ד

מדוע לא נזכר בטעם קריאת שם אליעזר 'כי אמר'?

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נב)

מדוע רק בזכות השעבוד יכלו בני ישראל לקבל את התורה?

(באו מדבר סיני) [יט ,א] שיעורי הרב

רוזנבלום,תשע"ד
מדוע ניתנה תורה לנשים תחילה דזריזות הן ,הלא בבדיקת חמץ אינן נאמנות דאינן זריזות? (כה
תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל) [יט ,ג] מעדני אשר ,תשע"ב

ההבדל בצורת הפניה לגברים ולנשים

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

(כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל) [יט ,ג] מאמרי עינינו

גל  -אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' כ)
ברכת שהחיינו על לידת בת [על הידיעה ,על הראיה] (כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל) [יט ,ג]
רוממות ,תשע"ז

מדוע פנה משה רבינו קודם אל הנשים ואחר כך אל הגברים? [חשיבותה של האם בהעברת המורשת
החינוכית] (כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל) [יט ,ג] מדי שבת ,תשע"ז אספקלריא ,תשע"ח (עמ' פ)

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

החזרה תוצאת השליחות למשלח [בשליחות הקב"ה ,בשליחות בשר ודם ,בגיטין ,שליח להולכה ושליח
לקבלה ,שליח של שניהם] (וישב משה את דברי העם אל ה') [יט ,ח] נועם אליעזר ,תשע"ח

תקיעה בשופר של עקידת יצחק
התורה ,תשע"ה

[האם הוקרב] (במשוך היובל המה יעלו בהר ,ברש"י) [יט ,יג] מחמדי

מחמדי התורה ,תשע"ו נועם אליעזר ,תשע"ח

מדוע היה צורך בשופר חשוב כשופרו של יצחק 'לשחרר' את ההר מקדושתו? (במשוך היובל המה
יעלו בהר ,ברש"י) [ עליה חד פעמית או קביעת המעלה לנצח] [יט ,יג] תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תשע"ט
(עמ' יג)

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מדוע כהן לא מברך בברכות השחר "שעשני כהן"?

(ואתם תהיו לי ממלכת כהנים) [יט ,ו] קול יעקב,

תשע"ו
האם במדבר היו מכבסים בגדיהם? (וכבסו שמלותם) [יט ,י] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יא)
דין הטבילה קודם מעמד הר סיני [גר שמל ולא טבל] (וכבסו שמלותם ,באונקלוס) [יט ,י] בינת המשפט
על משך חכמה ,תשע"ח
הרחקות וסייגים  -להתרחק מן העבירה [גבול ,סייג ,הרחקה] (והגבלת את העם סביב לאמר) [יט ,יב]

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מט) באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' ו)
שמיעת קול התורה בבית [ולא בהרהור ,בית שנשמעין בו דברי תורה] (ויהי קולות וברקים) [יט ,טז] בארה

באתר "בינינו" :

של תורה ,תשע"ז
מטרת הקולות הברקים והשופר במתן תורה (ויהי קולות וברקים) [יט ,טז] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צד)

התחדשות הבריאה והתגלות אלוקות במתן תורה

[כקטן שנולד] (אנכי ה') [כ ,א] שפת אמת ,תרל"א

ב"אנכי ה' אלקיך" כלולים כל עיקרי האמונה וכן הציווי "ציפית לישועה" (אנכי ה') [כ ,א] חשבתי
דרכי ,ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' ה)

הקשר בין כל אחת מחמש דברות ראשונות לזו שכנגדה בחמש השניות
גדרי מצוות אמונה

נפלאות שמשון ,תשע"ה

[אמונה או ידיעה] [כ ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ה

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

גדרי מצוות אמונה [אמונה או ידיעה ,בכל אדם לפי מה שהוא או קבועה ,סובייקטיבית או אובייקטיבית]

(גם משנים

[כ ,ב] תורת רבותינו-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' יד)

איסור עשיית פסל

[דחליל ,בובת שלג] (לא תעשון אתי אלוהי כסף) [כ ,ד] נשיח בחוקיך ,תשע"ו

איסור אחזקת פסל בבית [צעצועים בצורת אדם או גרמי השמים ,יצירתם ע"י ישראל או גוי ,ואחזקתם]
(לא תעשון אתי אלוהי כסף) [כ ,ד] שמעתא עמיקתא ,תשע"ח

להצטלם על פני רקע של בית ע"ז

עשיית ע"ז ע"י שליח

באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' עד)

איסור עשיית צורות אדם ,וחמה ולבנה ועוד ,ובנידון החזקתם

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' צא)

[כ ,ד] אורות הגבעה ,תשע"ד

לחטוף מוקצה מידו של גנב

[למחול לגנב כדי שלא יכשל] (לא תגנוב) [כ ,יג] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח

(עמ' נג)

גניבה לתועלת

קודמות)

[לגנוב חמץ מאביו שלא יכשל בפסח ,לגנב חמץ ממי שמכשיל את הרבים] (לא תגנוב) [כ,

יג] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נח)

רכישת 'אנטי-וירוס' מטכנאי שפרץ תוכנה ([ )1תוכנת מחשב ,גזל עכו"ם ,בעלות על דבר שאין בו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ממש ,זוטו של ים ,מסייע ,דינא דמלכותא ,עביד איניש דינא לנפשיה ,עם עקש תתפל ,מנהג הסוחרים,
זכויות יוצרים ,תוכנה שחולקה בעבר חינם] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קכב)

ובתנאי שלא

רכישת 'אנטי וירוס' מטכנאי שפרץ תוכנה ( )2אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צז)

גניבת חפצי מצוה מהודרים

[גנב שור שהופרש לעולה ומחזיר תמורתו עוף הכשר לעולה ,גנב אתרוג מהודר

ומחזיר אתרוג כשר ,מצת חברו ,ס"ת של חברו] עולמות ,רמח

יבוצעו בו
שינויים

גניבה לא "באמת"

[לצער ,לשלם תשלומי כפל ,דרך שחוק ,הורה או מחנך ,מדאורייתא או מדרבנן ,האם נפסל

לעדות ,גניבת האפיקומן] עולמות ,שפב
קריאה להצלת חיי גוים [פליטים מאזורי מלחמה] (לא תרצח) [כ ,יג] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כא)

כוחה של שמיעה נכונה [לכן היה צורך בנס הגדול של שמיעת הדברים הנראים וראיית דברים
הנשמעים] (וכל העם רואים את הקולות) [כ ,יד] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע

מדוע מתנועעים בלימוד התורה?

(וירא העם וינועו) [כ ,טו] מעדני אשר ,תשע"ד

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו

בנית מזבח בגודל מזבח המקדש [בניית דגם לצרכי לימוד] [כ ,יט] נוה ההיכל ,תשע"ה

באתר "בינינו" :

האם היה גג למזבח הנחושת? (מזבח אדמה תעשה לי) [כ ,כא] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לו)
תשמישי קדושה העשויים ברזל [קולמוס קנה ונוצה ,עט ברזל ,הנחת מזוזה בנרתיק ברזל] מעדני אשר,
תשע"ט

כלי שנתחלל מקדושתו [באו פריצים וחללוהו] האם מותר להשתמש בו תשמיש בזיון?

(כי חרבך

הנפת עליה ותחללה) [כ ,כב] עשר עטרות ,תשע"ח

לא תבנה אתהן גזית

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מה)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

כלי נשק על שולחן שאוכלים בו או בבית כנסת [כהן רופא האם רשאי לנתח ,נעץ חרב בבית המדרש,
כלי הכסף בשולחן הצדיק ,לשחוט בהמה בסכין שנרצח בה אדם] (כי חרבך הנפת עליה ותחללה) [כ ,כב]
אוצרות אורייתא ,תשע"ח

ומועדים

עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' מד(

תפילה כסדרה ולא בדילוג

(גם משנים

(ולא תעלה במעלות) [כ ,כג] מעינות מהרצ"א ,תשע"ה

הכבש למזבח (ולא תעלה במעלות) [כ ,כג] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יא)

קודמות)

האם לעשות כבש לבית הכנסת או מדרגות? (ולא תעלה במעלות) [כ ,כג] פניני חשוקי חמד ,תשע"ט

באתר "בינינו" :

נושא אקטואלי:
האם מותר לרסק פרי ע"מ לאוכלו ללא בדיקה? [אין מבטלין איסור לכתחילה ,בכוונה לבטלו או
בכוונה לתקן המאכל ,בפסח ,בערב פסח ,חימום דבש שנקרש ובו נמלים] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

כלים שנאסרו והתערבו באחרים ,האם התערובת מותרת? [דבר שיש לו מתירין ,הפסד מועט או
הפסד מרובה ,הגעלה] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

לוותר על מקומו בטרמפ ולהעבירו לעני כדי לא לעבור איסור 'לא תקפוץ' ו'לא תאמץ'?

לתועלת הרבים
האיחוד

חידוד ,תשע"ח

שפתון שיש בו טעם ,האם צריך הכשר? [שפתון למניעת יובש בשפתיים ,איסורי הנאה לחולה,
מאכלות אסורים ,סיכה כשתיה ,טעם פגום לאכילה ,שמא יבוא לשתות ויתערב בפיו] שמעתתא עמיקתא,
תשע"ג

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

הנחת מאכלים תחת המיטה [רוח רעה :אסור להניח אוכל תחת המיטה אפילו סגור בתוך כלי משום
רוח רעה ,ובדיעבד מותר .יש מחמירים שגם בדיעבד המאכל נאסר אפילו שהונח תחת המיטה כהרף עין
אפילו בעשר כיסויים ,וצריך לכלותו מן העולם .יש מקילים בדיעבד כאשר מונח בתוך שני כיסויים .יש
מתירים לחלקם לעניים .יש שכתבו ליטול את המאכל ג' פעמים ,או לטובלו במקוה .שיטת הרמב''ם :אסור
להניח אוכל תחת המיטה ,שמא יפול לתוכו דבר המזיק ,ובמכוסה מותר .וכתב הדרישה שלשיטתו אסור
להניח אוכל תחת מקום שיושבים עליו .עגלת תינוק :יש מתירים להניח אוכל תחתיה אף כשהתינוק ישן
בה ,יש שאסרו להניח כתחילה והתירו בדיעבד ,אין רוח רעה בקטן ,עגלה היא לא מיטה המיוחדת לשינה,
אינו על גבי קרקע ,בשיטה זו נחלקו האם נאסר רק בתינוק מגיל שיכול ללכת או מגיל  9או מגיל בר מצוה,
ויש שאסרו בכל האופנים את המאכל אף בדיעבד .תחת האדם :מאכל שהיה תחת האדם עצמו לא נאסר,

~

שיעורים על
פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

ויש מחמירים] עומק הפשט ,תשע"ט

~

לצפיה בעשרות

~

~

~

~

~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]

למאגר עלוני

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

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

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

