לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו

באתר "בינינו" :

פרשת יתרו

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני

לבית ולמשפחה:

פרשת השבוע
ומועדים

פנינים  -תשע"ד תשע"ג תשע"ב
יחי ראובן  -תשע"ז
שבת טיש  -תשע"ז
מאורות הפרשה  -תשע"ג

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ז תשע"ו
איש לרעהו  -תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב
דברי יושר  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
להתעדן באהבתך  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ג תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז
אוצר פניני החסידות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

לצפיה בעשרות
אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

תשע"ז

תשע"ו ( 12עלונים)

שיעורים על

גליון באר הפרשה  -שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב תש"ע תשס"ט

פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת יתרו ( 113עמ')

למאגר עלוני

נושא בפרשה :מעמד הר סיני ומתן תורה

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

במשנת

הפרשה ,תשע"ו

אילו קרבנו להר בסיני ולא נתן לנו את התורה [מה התועלת?]
אשכול יוסף ,תשע"ו [מ"ח תירוצים]

זרע ברך ,תשע"ו

דבר חוק ומשפט ,תשע"ג [בסופו]

מצות זכירת מעמד הר סיני [דברי הרמב"ן] טועמיה ,תשע"ב

ההכנה למתן תורה

(גם משנים

ממשנתה של תורה ,תשע"ו

קודמות)

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

אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא

ומועדים

ממשנתה של תורה ,תשע"ו

קהילת בני תורה ,תשע"ד

באתר "בינינו":

ממשנתה של תורה ,תשע"ו

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

תשע"ה
קונטרס "עמא פזיזא" [ 38עמ'] אז נדברו

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

אשכול יוסף ,תשע"ו

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
מדוע צריך היה לכפות הר כגיגית ,הרי אמרו "נעשה ונשמע"? מעדני אשר ,תשע"ג

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

האם ישראל קדשו את נשותיהם אחר מעמד הר סיני [פרחה נשמתן ,מי שחזר לחיים ,מי שעבר
החייאה] אשכול יוסף ,תשע"ז

כפיית הר כגיגית ,ומעמדם של ישראל [גר ,עבד משוחרר ,כהן] נפלאות שמשון ,תשע"ז
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

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת יתרו

התורה וקבלתה במשנתם של רבותינו ( 144עמ') תשע"ב

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :זכירת השבת
זכירת שבת בלימוד הלכות שבת

למאגר עלוני

[כ ,ח] זרע ברך ,תשע"ו

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

פרשת השבוע

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

ומועדים

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

עונג שבת

(גם משנים
קודמות)

[כ ,ח] כאיל תערוג ,תשע"ה

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

באתר "בינינו":

קידוש בשבת ודיניו [כ ,ח] המצוות בפרשה ,תשע"ו
האם יוצאים ידי חובת קידוש בתפילת שבת? מחמדי התורה ,תשע"ז

שומע כעונה בקידוש האם מברך בורא פרי הגפן?

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,

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
הרבים
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

הבדל בין ליל שבת ליומו] [כ ,ח] עולמות ,רמב

הבדלה בתפילה ועל הכוס

יבוצעו בו

[כ ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

שומע כעונה בקידוש ובהבדלה

[כ ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

אין עושים מצוות חבילות חבילות
הרהור בשבת על מלאכות חול

מחמדי התורה ,תשע"ה

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

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

שינויים

נושא בפרשה :שמירת השבת
לצפיה בעשרות
השימוש בחשמל כשר בשבת

דברי שי"ח ,תשע"ז

כיצד ננחיל לדורות הבאים את חשיבות שמירת השבת (לא תעשה כל מלאכה ,אתה) [כ ,י] שלמים
מציון ,תשע"ז

שיעורים על
פרשת יתרו

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

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני

כתיבה במחשב בשבת [כ ,י] מעדני אשר ,תשע"ב

מכירת עליות בשבת ובחול [האם מותר למכור את עליית כהן לישראל ,כשהכהן אינו מוחל ,האם ניתן
לדרו ש 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

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

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

קודמות)
באתר "בינינו":

לסעודת שבת] עולמות ,קצו

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

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 ,שבות דשבות ,לצורך מקצת חולי ,במקום צער הגוף ,למנוע הפסד מרובה ,הנאה ממעשה
הנכרי ,נכרי שעשה מלאכה צורך 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

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

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

לצפיה בעשרות
שיעורים על

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

נסיעה במוצ"ש ברכב של מחלל שבת

[כ ,ח] מעדני אשר ,תשע"ד

השמעת קול בשבת [שביתת כלים בשבת והאיסור להניח חיטים ברחיים לפני שבת והן נטחנות בשבת,

פרשת יתרו
באתר "בינינו" :

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

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"קולן" 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

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

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

קיבל תוספת שבת [יכול לומר לחבירו שלא קיבל לעשות מלאכה] וכן המוסיף במוצ"ש ,וכן בן חו"ל

קודמות)
באתר "בינינו":

[יכול לומר לבן א"י לעשות לו מלאכה] ביו"ט שני של גלויות הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

נושא בפרשה :כיבוד הורים
לא יסתור דברי אביו [בגדרי מורא אביו ,איסור סתירה והכרעת דבריו ,האם בדברי תורה ,או בעניני
חולין ,בפני אביו 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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

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

הקשר בין כיבוד אב לאריכות ימים
חיוב כיבוד אחיו הגדול

[כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ה

[כ ,יב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

האם יש איסור לקרוא לאחיו הגדול בשמו

[כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

מחלוקת בין הוראת אב לאם
כיבוד הורים וטעמו

[כ ,יב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

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

אשכול יוסף,

לצפיה בעשרות

תשע"ה

כבוד אב ואם וכבוד זקנו

(מי קודם) [כ ,יב] הגר"א עוזר ,תשע"ד

נוה ההיכל ,תשע"ד

שיעורים על

אבא שמבקש מבנו שיקנה לו סיגריות האם צריך לשמוע בקולו? (כבד את אביך ואת אמך)

פרשת יתרו

[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

באתר "בינינו" :

צוואת אב ששני בניו יהיו רבנים [תוקף הצוואה הממונית נגד רצון התושבים] [כ ,יב] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד
האם יש איסור לכתוב את שם אביו בלי תואר [כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ו

למאגר עלוני

לשבת על מקום אביו אחר שנפטר [כ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ו

כבוד חמיו וחמותו

[יח ,ז] נשיח בחוקיך ,תשע"ו

אשר ליהודה ,תשע"ד

נוה ההיכל ,תשע"ג

פרשת השבוע
ומועדים

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

(גם משנים

קודמות)
באתר "בינינו":

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
"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 ,רב

שאר עניני הפרשה:

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

"מי חכם וישמור אלה" '-מי חכם' נוטריקון 'יתרו כהן מדין חותן משה' שבילי פנחס,
תשע"ז
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]..

עשרות
לצפיה בבעשר
לצפיה
ות

(וישמע יתרו) [יח ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ב

איך קיבלו את יתרו כשבא להתגייר הרי אין מקבלין גרים כשעם ישראל בגדלותן? (וישמע
יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו) [יח ,א] מעדני אשר ,תשע"ג
מעדני אשר ,תשע"ו
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

שבועת משה ליתרו אודות בנו
לא לבזות גר בעברו

שיעורים על
שיעורים
על
פרשת יתרו
פרשת
יתרו
באתר "בינינו"
באתר
"בינינו" ::

(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

היאך מל יתרו עצמו הרי היתה סכנה בהעדר רוח דרומית [יח ,ט] מחמדי התורה ,תשע"ו

ברכה על מקום שנעשו ניסים לישראל

[מרחוק ,מקרוב] [יח ,י] זרע ברך ,תשע"ו

איך בירך יתרו על הניסים שהיה במצרים הרי לא ראה את מקום הניסים? כנ"ל לגבי ברכת

למאגר עלוני
למאגר
עלוני
שת השבוע
פרשת
פר
השבוע
ומועדים
ומועדים

הגומל( ..ויאמר יתרו ברוך ה ' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה) [יח ,י] מעדני אשר ,תשע"ג

ברכת הגומל

(ויאמר יתרו  -ברוך ה') [יח ,י] עומקא דפרשא ,תשע"ה

עולמות ,סז

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

(גם משנים
(גם
משנים
קודמות)
קודמות)

בחידוד ,תשע"ו

האם יש איסור לכהן גדול לאכול בסעודת מצוה? (ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן

באתר "בינינו"
באתר
"בינינו"::

משה לפני האלוקים) [יח ,יב] מעדני אשר ,תשע"ג תשע"ז

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

מינוי שופטים ודיינים בהלכה

[יח ,יג] תורה והוראה ,תשע"ד

כפיה על לפנים 'משורת הדין'

[יח ,כ] עומקא דפרשא ,תשע"ד

מדוע רק בזכות השעבוד יכלו בני ישראל לקבל את התורה?

להעביר או
ניתן להעביר
ניתן
או
דף זה
להפיץ דף
להפיץ
זה
(באו מדבר סיני) [יט ,א] שיעורי הרב

רוזנבלום ,תשע"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

מדוע ניתנה תורה לנשים תחילה דזריזות הן ,הלא בבדיקת חמץ אינן נאמנות דאינן זריזות?
(כה תאמר לבית יעקב ותדבר לבית ישראל) [יט ,ג] מעדני אשר ,תשע"ב
ברכת שהחיינו על לידת בת [על הידיעה ,על הראיה] (כה תאמר לבית יעקב ותדבר 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 ותדבר לבית ישראל) [יט ,ג] מדי שבת ,תשע"ז

לתועלת הרבים
לתועלת
הרבים
בתנאי שלא
וובתנאי
שלא
שינויים
יבוצעו בו
יבוצעו בו
שינויים

שופר של עקידת יצחק

מחמדי התורה,

[האם הוקרב] [יט ,יג ברש"י] מחמדי התורה ,תשע"ה

תשע"ו

לצפיה בעשרות

מדוע כהן אינו מברך בברכות השחר "שעשני כהן"? (ואתם תהיו לי ממלכת כהנים) [יט ,ו] קול

שיעורים על

שמיעת קול התורה בבית [ולא בהרהור ,בית שנשמעין בו דברי תורה] (ויהי קולות וברקים) [יט ,טז]

פרשת יתרו

יעקב ,תשע"ו

בארה של תורה ,תשע"ז

ציווי השכל וציווי התורה

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

התחדשות הבריאה והתגלות אלוקות במתן תורה

[גר שנתגייר כקטן שנולד] (אנכי ה') [כ ,א] שפת

באתר "בינינו"
:

אמת ,תרל"א

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

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

איסור עשיית פסל

[דחליל ,בובת שלג] [כ ,ד] נשיח בחוקיך ,תשע"ו

עשיית ע"ז ע"י שליח
ברכה לבטלה

נפלאות שמשון ,תשע"ה

למאגר עלוני
פרשת השבוע

[כ ,ד] אורות הגבעה ,תשע"ד

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

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

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

לא תחמוד ולא תתאווה (לא תחמוד) [כ ,טז] תורה והוראה ,תשע"ג מרבה תורה ,תשע"ז המצוות

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

בפרשה ,תשע"ז
האם יש איסור לא תחמוד על חפץ הזמין בחנויות (לא תחמוד) [כ ,טז] נוה ההיכל ,תשע"ו
איסור לא תחמוד בקנין רוחני (לא תחמוד) [כ ,טז] מכתלי בית הדין ,תשע"ז
בנית מזבח בגודל מזבח המקדש [בניית דגם לצרכי לימוד] [כ ,יט] נוה ההיכל ,תשע"ה

תפילה כסדרה ולא בדילוג

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

~

~

~

~

~

~

~

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

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

