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 (חינם )קישורים להורדה     יתרופרשת 

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

  

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 החינוךיסודות 

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 זר שליט"אשיעורי הגר"א עו

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

  תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47287
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47581&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 יתרו פרשת
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למאגר עלוני 
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 ועדיםומ

 )גם משנים 

 קודמות(
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 יתרו גיורו ומעמדו

 תורה מעמד הר סיני ומתן

 חזר לתחיה

 זכירת השבת

 שמירת השבת

 שמירת שבת בעידן המודרני

 אב ואםכיבוד 

 חרת בחייםוב

 

  שאר עניני הפרשה...

 

 

 יתרו גיורו ומעמדו נושא בפרשה:

 

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

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

 ]'מבקש האמת' ותיקון חטאו של קין..[ גדול.. המעלותיו הגדולות של יתרו שבזכותן זכה לשכר כ

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

  דברי אמת, תשע"ח ]יח, א[   )וישמע יתרו(לשמוע ולהסיק מסקנות 

בלא שימת לב מפסידים גם דברים ברורים[  ]מה שמועה שמע ובא,  ראיית הניסים רק ע"י הלב

 (טאוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  - נחל אליהו ]יח, א[   )וישמע יתרו(

 )וישמע יתרו(דק יתרו ראשון לגרים, יתר ]הוסיף[ פרשה בתורה, ובכך הביא כוח רוחני לגרי הצ
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 שיעור חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח]יח, א[  

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

מעדני     מעדני אשר, תשע"ג ]יח, א[ ( משה ולישראל עמוכהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים ל

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' כה   ו"אשר, תשע

 במשנת הפרשה, תשע"ולעתיד לבוא מדוע אנטונינוס יעמוד בראש הגרים ולא יתרו? 

 ו"מלאכת מחשבת, תשע [יח, ו]האם יתרו שלח למשה דבריו ע"י שליח או בכתב? 

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

 ה"במשנת הפרשה, תשע  [ יח, ט]  ברש"י(-)ויחד יתרוברו  לא לבזות גר בע

 ה"נער שטיקל תורה, תשעא גליציאיח, ט[  ]  גוי שמל האם צריך מילה שוב כשיתגייר

 (לגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   גוי שסכנה לו למול האם מותר לגיירו ללא "ברית מילה"

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

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

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

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

 בחידוד, תשע"ו

ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן ) הן גדול לאכול בסעודת מצוה?האם יש איסור לכ

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

ויבא אהרן וכל זקני )  האם משה ואהרן ערכוה לכבוד יתרו, או יתרו לכבוד ישראל -יתרו  תסעוד

 שלמים מציון, תשע"ז ]יח, יב[( ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים

 

 ומתן תורה מעמד הר סיני רשה:נושא בפ

 

]אשר בחר בנו... ונתן לנו את התורה הוצעה קודם לאומות העולם או ניתנה לישראל מבחירה בם 

 קובץ גליונות, תשע"ח )עמ' יא( -הגר"ד כהן תורתו[ 

 ]הלא ה' סובב על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלה..?[..' .בנו מכל העמים באור הברכה 'אשר בחר

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   תשע"ג ,שיעורי הרב רוזנבלום]יט, א[   )באו מדבר סיני(

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

 הפרשה, תשע"ו

   ]בסופו[דבר חוק ומשפט, תשע"ג   ]מה התועלת?[אילו קרבנו להר בסיני ולא נתן לנו את התורה 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו    זרע ברך, תשע"ו    אשכול יוסף, תשע"ו ]מ"ח תירוצים[

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

  ממשנתה של תורה, תשע"ו    טועמיה, תשע"ב  ]דברי הרמב"ן[י צות זכירת מעמד הר סינמ
 מנחת אשר, תשע"ח   אספקלריא, תשע"ח )עמ' יז(

 ממשנתה של תורה, תשע"ו    קהילת בני תורה, תשע"דאי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא  

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קפו(  הנאה מתלמוד תורה

 כט תירוצים עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קפט( ]חש בכל גופו יעסוק בתורה[ תורה מתשת כוחו של אדם
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שבילי פנחס,  ['מה אנוש כי תזכרנו' משיגים את 'מה אדיר שמך בכל הארץ' ]לפיההכנה למתן תורה 

 תשע"ה

 נדברואז   עמ'[ 38]קונטרס "עמא פזיזא" 

מדוע לא סירב משה רבינו לעלות למרום ולקבל את התורה כמו שסירב להתרות בפרעה בעד 
 אשכול יוסף, תשע"ו  ?הצלת כלל ישראל
עת בירור יסודות האמונה או לד ,ללא חקירה שכלית מצות האמונה: להאמין]גדרי מצוות האמונה  

האם יש הבדל בגדר חיוב מצות האמונה בין דור מקבלי התורה לבין ה, במאזני ההגיון ומשקל החכמ
עדות החסיד יעב"ץ ]שהיה ממגורשי ספרד[ כי ביום עברה וזעם, דווקא ם, הדורות הבאים אחריה

"ד בשאלת 'ידיעה דברי הרמב"ם והראבם, החכמים המירו דתם, ואילו עמי הארץ עמדו באמונת
רפואה לאדם שפג לבו  דברי ה'בית הלוי'ה, הגדרת הגרי"ז והגר"ח מבריסק, מהי מצות האמונה, ובחיר

האם ביטול תורה הוא [, ]כיצד שייך לצוות להאמין, רבי אלחנן וסרמן על האמונהן, דברי מלהאמי

 עולמות, נו   )אנכי ה' אלוקיך(  ה[חסרון בקיום מצות האמונ

אשכול יוסף, כשמשה רב עם המלאכים ובסוף נתנו לו את התורה, מדוע גם נתנו לו מתנות? 

 תשע"ו

]שמיעת קריאת התורה, ע"י שליח, בעמידה, בתנועה,   רהתן תומדינים בקריאת התורה הנלמדים מ

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

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

 

 ]פרחה נשמתן במתן תורה[ חזר לתחיה נושא בפרשה:

 

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

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

]רבי, כתובות קג ע"א, הוצאת בני ביתו   במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו חיוב וקיום המצוות

 שלמים מציון, תשע"ו  [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל) בקידוש, למתים חופשי[

, האם יגלה שהרג את חבירו וחזר וקם לחיים, האם ההורג עבר על איסור רציחה] ת שחזר לתחיהמ
, גאולת דם ע"י האם יש דין גואל הדםכשהיה שוגג, האם ניתן לדמות לדין המלבין פני חבירו ברבים, 

יך לקדש אשתו שוב, האם יש הבדל בזמן שחלף, הנרצח עצמו, האם חוזרת הירושה למוריש,  האם צר
האם נשאר  דינה של אשת אליהו הנביא שעלה בסערה השמימה, אישות אחר מתן תורה שפרחה נשמתן, 

  [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל) ביחוסי כהונה, האם נשאר בסמיכתו, הרוגי בי"ד אם צריך להורגן שוב[
 אורות הגבעה, תשע"ג

]פרחה נשמתן, מי שחזר לחיים, מי שעבר  ?האם ישראל קדשו את נשותיהם אחר מעמד הר סיני

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' סב    פניני אי"ש, תשע"ח    אשכול יוסף, תשע"ז  החייאה[

מתים, האם ]רב זירא, כהנים לעתיד לבוא אחר תחיית הכהן שחזר לחיים, האם נשאר בכהונתו 
תריך ימי מילואים וקידוש, מצוות וקדשתו לבן כהן, האם נחשב אדם אחר, האם חייב בכבוד אביו, 

 נוה ההיכל, תשע"ו   )ויפח באפיו( ]ב, ז[ האם יש צורך לקדש אשתו מחדש[

 ,תחיה"מאחר קיום המצוות  ,הרשות להחיות מתים ,תחה"מ דאליהו ואלישע] עניני תחיית המתים

)ונתתם   [שי' הרמב"ם בתחיה"מ ,עוה"ב ותחית המתים ,דין אדם שקם לתחיה, תחיה"מ בכח התורה

 דפרשה, תשע"העומקא   ]יח, כח[ממנו לאהרן הכהן( 

 נפלאות שמשון, תשע"ז]גר, עבד משוחרר, כהן[ כפיית הר כגיגית, ומעמדם של ישראל 
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, מותר וראוי לעמוד בקריאת עשרת הדיברות ]האם יש, האםמעמדן המיוחד של עשרת הדברות 

פניני    תורה והוראה, תשע"ז [מר אותן מידי יוםוהאם ל, גבי ארון הקודש-וע אותן עלהאם מותר לקב

 פרי ביכורים, תשע"ח   אי"ש, תשע"ח

]האם קיים מצוה או עבר עבירה, ביטול עשה דת"ת בכל דיבור ביאר הלכה תוך כדי סיפור לה"ר 
לה"ר, דעת החזו"א דאין שני איסורים על מעשה אחד, מבטלין ת"ת למקרא מגילה, השאלה ששאלו את 

אוסף גליונות ישיבת מיר, מלך הבא על אשת איש במה מיתתו, דיבר לה"ר והפסיד תקיעת שופר[  דוד ה

 תשע"ח )עמ' ל(

 תשע"בעמ'(  144)התורה וקבלתה במשנתם של רבותינו 

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

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

 

  ירת השבתזכ נושא בפרשה:

 

 ו"זרע ברך, תשע כ, ח[ ]זכירת שבת בלימוד הלכות שבת  

 אשר, תשע"זמעדני לבקש תחינות בשבת בזמן בכי התינוק בברית 

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

  ו"אשכול יוסף, תשע [ כ, ח]מדוע השומר שבת מוחלין לו עוונותיו 

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

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

 ה"כאיל תערוג, תשעכ, ח[  ]  ג שבתעונ

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

 ה, תשע"והמצוות בפרש כ, ח[ ]קידוש בשבת ודיניו 

]מחלוקת הרמב"ם והראב"ד, ודין חובת טעימה טעימה איסור טעימה לפני קידוש ביום השבת 

 שיעור חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"חבקידוש היום[ 

 לד תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קס(   המיוחד במתנה ששמה שבת

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

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' נה    הפרשה תשע''ב )עמ' מו'(

 מחמדי התורה, תשע"זהאם יוצאים ידי חובת קידוש בתפילת שבת? 

 מחמדי התורה, תשע"זשומע כעונה בקידוש האם מברך בורא פרי הגפן?  

, ביום מדרבנן, חיוב עונג שבת במאכל ובמשתה התורה]חיוב קידוש בלילה מ  קידוש במקום סעודה
 מקום  נקראה מ, סעודה  חיובי מכלל או קידוש חיובי מכלל, סעודה במקום קידושמדברי קבלה, 

 לקיוםסעודה  גדרמחמת אונס או צרכי הסעודה,  , הפסק בזמןלאלתר קידוש במקום לאכול, הסעודה
 צריך האם רבא" ב"קידושא היין על המקדשן, בשתיית יי או פירותזה, בפת דווקא או גם מזונות,  דין

, כאשר רק המקדש חובתו בקידוש ידי יוצא אינוו לאחרים המקדשת, השב סעודת קודם ולקדש לשוב
את אוכלו האם  הקיאנהג בדין זה, י כיצד שבת בליל אכולל יכול שאינו מיאוכל סעודה לאחר הקידוש, 

 עולמות, רמבכ, ח[  ]  יצא, הבדל בין ליל שבת ליומו[

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשעכ, ח[  ]  הבדלה בתפילה ועל הכוס
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 ה"מחמדי התורה, תשע     ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ כ, ח]שומע כעונה בקידוש ובהבדלה  

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

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ כ, ח]  [דוש וברהמ"ז על אותה כוסקי] אין עושים מצוות חבילות חבילות 

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

 

 רת השבתשמי נושא בפרשה:

 

]תינוק שנשבה, איסור יין נסך, מאמין בבריאה, עליה לתורה ואמירת נו זמנהגדרת מחללי שבת ב

 תשע"חחק, עין יצ [חללי שבתמיש, כיבוד הורים קד

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

 מציון, תשע"ז

זמן  יעור שהמתנת ך, צור במקום, בדיעבד לכתחילה,, חריםלאד, לו, במזי, שוגגב[הנאה ממעשה שבת 
ג, בשוג בדיעבד שבת מעשה בו שהותר צורך" מקום, "במוצאי שבת, במעשה שבת של גויבכדי שיעשו" "

, ישראל עבור ומרמ של בתמעשה ש ישראל,עצמם, ולצורך  לצורך וקטן שוטה חרש של שבת שהמע
, בשבתן שהוכן יתות, עהשב ללמפעל מחמ סחורה קניית", ושיעש בכדי" שבת מוצאי עד רק או לעולם

ת, בשב שהוכן במטוס שבת במוצאי טיסה, בשבת בנסיעתו נסיעה במוצאי שבת באוטובוס שהתחיל
לאפשר שינה, כיבוי אור , מרשם רפואי שנכתב בשבתר, הדב מגוף הנאהאין  כאשר שבת ממעשה הנאה
 יז עולמות,  [בצנרת שנעשה פיצוץ מתיקון הנאה

]האם מותר למכור את עליית כהן לישראל, כשהכהן אינו מוחל, האם ניתן  מכירת עליות בשבת ובחול
האם יש הבדל  לדרוש מהכהן שימחל לטובת בית הכנסת, תוקף המכירה כמכירת חפץ או כנדר לצדקה, 

ם, הנוראי בימים מכירת עליותי", פרט"דין מנין חול,  בשבת לקריאת התורה בימי בין קריאת התורה
]אפיקורוס, מחלל שבת, מתגלח בתער,  ,עבירה לבעלי הגבהה וגלילה יכלפתיחת ההנוספים כ כיבודים

כבדו ישראל בעליה ולפתע נכנס כהן, ישראל שקנה עליה ולפתע נכנס כהן, מכירת  ערל, נשוי לגויה[
 עולמות, שמב  ג[והמנה בת האסור והמותרעליות בש

]קירוב רחוקים בסעודות שבת, כשהמוזמן עלול להגיע או לחזור הזמנת מחלל שבת לסעודת שבת 
שול קטן להצלתו , נתינת מכעבירה' לדבר מסייע', מכשול' תתן לא עור לפני'לביתו בחילול שבת, 
בגוף הדבר , כשהמכשול אינו איסורים כמה למנועבכדי  אחד באיסור הכשלהמאיסור גדול יותר, 

' הבדל בין ודאי חברך שיזכה כדי חטאה' הנגרם מחילול השבת בפרהסיא, ' חילול, שנעשה בו איסור
 את מזמיןה בןעה, חילול שבת לבין ספק, כשמציעים לאורח מקום ללון, כאשר ידוע שלא יקבל את ההצ

 עולמות, קצו  [שבת לסעודת הוריו

יצחק, ברכת  – ישיעורי ליל שיש ]כדי להפטר ממנו[ פיקוח נפש בשבת רוע של ישיקר לחברו שיש א
 שע"זת

 חיובכזו,  ממלאכה הנאה, ישראל עבור בשבת מלאכה לעשות לנכרי אמירה]אמירה לנוכרי בשבת 
 לעשות בשבת לנכריה ריאמ ,לנכרי אמירה איסור טעם ,ישראל בבית מלאכה יעשה לא שהנכרי מחאה

 איסור בהם שיש הפעולות סוגית, בשב מלאכה שבת לעשות בערב לנכרי אמירה, ש"במוצ מלאכה
 אם הפוסקים שנחלקו או מנהג משום האסורים בדברים ן, ודרבנ דאורייתא במלאכות לנכרי אמירה

 ר, המות באופן ותהלעש שאפשר פעולהא, ריש פסיק והוא מתכוון שאינו בדבר, לעשות לישראל רמות
 שרוצה לו כשאומר לביתו לבוא לנכרי לקרוא המנהג י, צוו בלשון כרמז נחשבת לביתו הנכרי קריאת
 אמירהם, הדלקת וכיבוי מזגן, קטני וילדים חולה לצורך, תהשמשו בין לנכרי אמירהה, מ בדבר לכבדו
ל, מכשואו מניעת  מצוה לצורך דאורייתא במלאכה אמירהה, מלאכ לעשות אחר לנכרי שיאמר לנכרי

צער  במקום י, חול מקצת לצורך ,דשבות שבותבמלאכה דרבנן  אמירה ,דרבים ותורה תפילה ביטול 
 מעצמו מלאכה עשה, ועצמ צורךל מלאכה עשהש נכרי, הנכרי ממעשה הנאה, מרובה הפסד מנוע, להגוף
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 אופןי, מגנט כרטיס ידי ת עלדל לפתוח, ממלאכתו הנהנה הישראל את מכיר שאינו נכרי , לישרא לצורך

 עולמות, ריב  ה[המחא חובת, צווי בלשון, ברמז, האסורה האמירה

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

, בשבתנטחנות והן  רחיים לפני שבתבחיטים האיסור להניח ו לים בשבתכשביתת ] השמעת קול בשבת
קוקיה בשבת, שעון  שעון, בשבתשעובד  אמרומפני החשד שי בשבת או זלזולבשל ה 'מילתא אוושא'דין 

בשבת במקרר או מזגן המשמיעים מעורר המכוון מערב שבת, רמקול המופעל ע"י שעון שבת, שימוש 
ת פעלהמו כביסה מכונתשבת, כיבוס ב שעון ידי על המופעל כלים במדיח טוב וביום בשבת שימושקול, 

 עולמות, כו  [בשבת רעש קול המשמיע בגנרטור שימוש, יקיצה שיחת, שבתע"י שעון 

 תשע"חמנחת אשר, דבר שאינו מתכוין ופסיק רישא בשבת 

למחוא כפים, ולרקוד, בשבת ויום טוב,  האיסור] בשבת ]ח"ב[מחיאת כפים וריקוד  מעת קולהש
שמא יתקן כלי שיר, דברי התוס' שאין אנו בקיאין ביצור כלי שיר, כיצד ניתן להתיר גזירה, מהו הריקוד 

 איסור הולדת קול שלא בדרך שיר ]נקישה על דלת[, נקישה על "מדפק דלת" בשבת, שאסרו חז"ל,
פתיחת דלת המפעילה פעמונים, פעמונים על מעיל וכתר תורה, ריקוד בשמחת תורה, מחיאת כפים 

 עם ילדים בגדיל, קו המשמיעים ילדים משחקילחזן,  "קוָלן"בשבת לצורך חתן, שבע ברכות, שימוש ב
 על תיפוף, דהיצר באצבע הכאה, בפה שריקהק, תינו להרגעת או חולה לצורך קול השמעתפעמונים, 

 עולמות, תטו [ שיר ובדרך בקצב שלחן

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זבמצב של פיקוח נפש יחלל שבת או או תוספת שבת? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זל תוספת שבת חלקית לגבי מלאכות מסוימות? האם שייך לקב

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

המחמיר שלא לעשות מלאכה בשבת האם רשאי לבקש מיהודי אחר המיקל לעשות עבורו 
 נר יששכר, תשע"ח מלאכה זו

 תשע"ח ,נר יששכרהאם מותר לאכול ביום חול מאכל שהוכן לשבת או לסעודת מצוה   

שליכא חשש אסור לחלל את השבת לצורך מניעת הפסד ממון בלבד, כ] חילול שבת בהפסד ממון
ומדוע לא יהא מותר לאחרים פיקוח נפש, ואף במלאכות דרבנן, כגון כיבוי שריפה, דאסורה מדרבנן, 

על מנת להציל ממונו, מחשש שמא תטרף עליו דעתו מחמת איבוד ממונו, גנב הבא  ,לחלל את השבת
ה שיש חשש חולש, להרוג את הגנב שמא מרוב צערו יבוא לידי פיקוח נפיכול  אחרת, במחתרת בשב

א לומאידך , גחלת של עץ המונחת במקום שרבים ניזוקים בהרצונו, שתטרף עליו דעתו אם לא ימלאו 
 '(פאעיון הפרשה תשעב )עמוד [  בחייבי מיתת בישיקול של צער קרוביו מצינו 

]כתב בעל הטורים שהארבה נח בשבת, והרי מנוחה מאכילה לא נחשבת  חת הארבה ביום השבתמנו
מנוחה שהרי שור וחמור שכתוב בהם למען ינוח לא מונעם מלתלוש ולאכול שהרי מניעת אכילה היא 

וינח בכל )  צער ולא מנוחה . ועוד קשה מדוע במכת ארבה דווקא זכו גם המצרים למנוחה ביום השבת[

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

 

 שמירת שבת בעידן המודרני נושא בפרשה:

 

עי ]פעולות בשבת באופן על טב המשכןמלאכות שבת בעידן המודרני שלא היו כמותן במלאכת 

 מנחת אשר, תשע"חוסגולי[  

]מקרר מכני, תרמוסטט, מקרר דיגיטלי, יצירת זרם, הגברת זרם, לחצן דלת, מקרר דיגיטלי בשבת 

 עומק הפשט, תשע"ח כרטיס פיקוד אלקטרוני, התקני שבת שונים, שעון שבת[

הגר"א  ]שוגג, לא נחיא ליה, דין המאכלים, מוקצה[פתח בשבת טעות , ובמקררב השכח לנטרל מנור

 גניחובסקי, תשע"ח
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 יתרו פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

זה  להפיץ דף

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

]מונה מים מכני, מונה מים חשמלי, הגברת ויצירת זרם, מתקן מנא, מוני מים דיגיטליים בשבת 

עומק מלאכת כותב, פסיק רישא, ניחא ליה, גרמא, אינו יודע לשאול, שעון דיגיטלי כשר, מונה החברה[ 

  הפשט, תשע"ח

]הליכה לכותל, לא אפשר ולא קמכוין, פסיק רישא, מלאכת כותב, הקרנה על מצלמות אבטחה בשבת 

 עומק הפשט, תשע"ו  מסך, או שמירה[

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

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קנד(, ניחא ליה[  אריש

 דברי שי"ח, תשע"זהשימוש בחשמל כשר בשבת  

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

]מקח וממכר בשבת, שכר שבת, כשהקונה מכירת מוצרים ע"י מכשיר אוטומטי הפועל גם בשבת  
כשישראל אחר גם מוכר, כשהאחר הוא מומר,  עכו"ם, כשהקונה ישראל, לפני עור, מסייע לעוברי עבירה,

 שמעתא עמיקתא, תשע"ז  כשהראשון יותר זמין, כשהראשון יותר זול[

 לותיעפ לאל בלבד מידע אתרי בשבת, פתוח אינטרנט אתררת השא]אתר אינטרנט הפתוח בשבת 
מסחר או קניות בהם ניתן להזמין מוצרים או שירותים המסופקים לאחר השבת, אתרי  אתרי ת,מסחרי

]אתר האינטרנט עצמו[,  כלים שביתתר בהם ניתן לרכוש תוכנות או שירותים לשימוש מידי בשבת, מסח
איסור כתיבה במחשבת  , קנין בסחר באמצעות מחשב,בשבת וממכר מקח יסור, אשבת ממעשה הנאה

בהשארת האתר פתוח,  דשבת זילותא בהשארת אתר פתוח בשבת, עיןה מראית, שבת שכרבשבת, איסור 
הכשלת האחר, מסייע לעוברי עבירה, בשל הפרשי שעות גיאוגרפיים כיצד נקבעת השבת האם  - ורע לפני

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

 אספקלריא, תשע"ח עמ' עג  יה בהודוסיעה בשבת ברכבת מטרו ומטוס ובאננה

, לסוללים, ]שנסללה בחלקה בחילול שבתהאם אסורה הנסיעה ברכבת בין באר שבע לדימונה? 

האוצר )יב(,    (כאספקלריא, תשע"ח )עמ'  [לחברת הרכבת, לציבור הרחב, האם מותר 'לצרוך' מוצר זה

 שבט תשע"ח )עמ' קלא(

ה, עכו"ם או מומר, ]מעשה שבת, תינוק שנשבהאם אסור לנסוע באמצעי תחבורה שנבנה בשבת? 

נעשה עבור אחרים, בנה ע"י עכו"ם בשבת, בנה ע"י עכו"ם בשבת בשכר, ישראל שבנה, ישראל שבנה ע"י 

ירחון יתד המאיר    שמעתא עמיקתא, תשע"ח   ישראל אחר, כשמוחים בדבר, לאסור דבר שאינו שלו[

  ( 178( טבת תשע"ח )עמ' 183)

 

 אב ואםכיבוד  נושא בפרשה:

 

]בגדרי מורא אביו, איסור סתירה והכרעת דבריו, האם בדברי תורה, או בעניני    לא יסתור דברי אביו
בפני אביו, כשאביו טועה בדבר משנה, ראה את אביו עובר על דברי תורה כיצד ו ושלא אבי בפניחולין, 

הקורא אב א, להזמין רופמסרב ולא פיקוח נפש[ בטוב ] חש עסקי, אב שאינו רקע על דעות חילוקיינהג, 
 עולמות, מבכ, יב[  ], אי קיום צוואת האב[  בטעות בנו את שהוכיח אבבתורה בציבור ודילג מילה, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  כשיש בפניו שתי מצוות שקולות ואביו ציוהו לקיים אחת מהן

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

]להעיר את אביו הרגיל לקרא קר"ש בזמן המג"א, מחילת ההורים, להעיר הלכות כיבוד אב ואם 

 פניני אי"ש, תשע"ח ההורים לטובם הכלכלית[
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 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ה"מעדני אשר, תשע  [ כ, יב]הקשר בין כיבוד אב לאריכות ימים  

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

 ו"מעדני אשר, תשע כ, יב[  ]האם יש איסור לקרוא לאחיו הגדול בשמו  

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

 ה"אשכול יוסף, תשע   ה"מעדני אשר, תשעכ, יב[  ]  []הכרת הטוב או גזירת הכתוב  כיבוד הורים וטעמו

 ו, תשע"יצחקברכת  –שיעורי ליל שישי כיבוד אב כשיש אומדנא שאביו לא היה מצווהו 

 ד"נוה ההיכל, תשע     ד"הגר"א עוזר, תשעכ, יב[  ]  )מי קודם(  כבוד אב ואם וכבוד זקנו

 ]כ, יב[  (כבד את אביך ואת אמך)  גריות האם צריך לשמוע בקולו?יאבא שמבקש מבנו שיקנה לו ס

 מעדני אשר, תשע"ג

מאור השבת,     ו"שלמים מציון, תשע [ כ, יב]  ]מצוות עשה ששכרה בצידה[ כפיה על קיום כיבוד אב 

 ד"תשע

הגר"א כ, יב[  ] [םתוקף הצוואה הממונית נגד רצון התושבי] צוואת אב ששני בניו יהיו רבנים

 ד"עגניחובסקי, תש

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

אביו ואמו האם חייב להקדים אמו שבקשה קודם, או מי שביקש קודם אם נתגרשו?    הוראת
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

  ליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יח(יג אוסף -מאמרי עינינו גל מושגים ודרגות בכיבוד אב ואם  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חלשמוע בקול האב כשיש בכך איסור לבן אך לא לאב 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חחת האם לתת שם לנולד כשם משפחת האב או משפ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]כשיש לו ספק אם יפסיד מכך[כיבוד אב משל אב 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חבשינוי  כיבוד אב

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

]כיבוד אב משל אב, דרך כבוד, על דברי תורה, או   כבו" אחר פטירת אביואמירת "הריני כפרת מש

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

 ג"נוה ההיכל, תשע    ד"אשר ליהודה, תשע    ו"נשיח בחוקיך, תשע  [ יח, ז]כבוד חמיו וחמותו  

 

 נושא בפרשה: ובחרת בחיים ]המתת חסד[

 

]גירסא ראשונית לדיון בירור סוגיית איסור "המתת חסד" בהלכה ובאגדה  -ובחרת בחיים 

 חיים, תשע"זובחרת ב עמ'[  600וקבלת תגובות הקוראים, 

]חולה נוטה למות, מעשה שאול, מפני היסורים, מחשש העברה על דת, כשיודע ע"פ נביא  המתת חסד

 [ כ, יג]שימות, בחיי שעה, למנוע חילול ה', למנוע הרג רב בישראל, לשם כפרה, מורפיום לחולה סופני[ 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו     קונה עולמו בשעה אחת, תשע"ז

אדם משום  להמיתגוסס הרי הוא כחי ומחללין עליו את השבת, וגם לחיי שעה, אסור ]המתת חסד 
רבי חנינא בן  ובקום ועשה, בשב ואל תעשהפול בחולה סופני, הטי וגם לאדם עצמו אסור, "חסד"
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, להתפלל על חולה מתייסר לקרב מיתתו, להכריח חולה לקבל טיפול שיאריך חייו שאול המלך, תרדיון
"צוואה ויסבול יסורים, הארכת חיי חולה כדי ליטול אברים להשתלה מגופו, דין גוסס בבני נח, תוקף 

)לא  [ערך חיי אדם בעל יסוריםסופני ע"פ בקשתו האם נידון כ"רודף",  רופא ההורג חולה, מחיים"

 בתעולמות,  [ כ, יג]תרצח( 
 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 ו"זרע ברך, תשעיח, י[  ]  ]מרחוק, מקרוב[  ברכה על מקום שנעשו ניסים לישראל

ומי שהיה  ,ומי שהיה חולה ונתרפא ,הולכי מדברות ,יורדי הים ,להודות םארבעה צריכי]ברכת הגומל 
[ כשיגיעו ליישוב,  מדבריות]במקום הולכי  דרכים, הרמב"ם כתב: הולכי חבוש בבית האסורים ויצא

בין מנהג צרפת ואשכנז לבין מנהג ספרד, חיוב 'ברכת הגומל' בהפלגות  ביסודות 'ברכת הגומל'ם ההבדלי
קצרות בים, ובהפלגות לשם טיול ודיג סמוך לחוף, בהפלגה בנהרות גדולים או בנסיעה במנהרות 

 ,בנסיעה במטוסיםשמתחת לים, לנוסעים ברכבם או ברכבת, ממדינה למדינה דרך מדבריות או יערות, 
מעל הים או מעל יבשה, בטיסות קצרות, בטיסות 'פנימיות' באותה מדינה, הולכי דרכים החונים ללינת 

     ה"עעומקא דפרשא, תש [ יח, י]   ברוך ה'( -)ויאמר יתרו   לילה וממשיכים, בנסיעה מעיר לעיר בזמנינו[

 עולמות, סז

ת ליונויג אוסף -מאמרי עינינו גל  )עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים( ]יח, יא[לטובה   -מדה כנגד מדה 

  ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יז(

 ד"תורה והוראה, תשע  [ יח, יג]מינוי שופטים ודיינים בהלכה  

 ד"עומקא דפרשא, תשע  [ יח, כ]כפיה על לפנים 'משורת הדין'  

שיעורי הרב   ]יט, א[  )באו מדבר סיני( ?מדוע רק בזכות השעבוד יכלו בני ישראל לקבל את התורה

   רוזנבלום,תשע"ד
 ?אינן זריזותהן, הלא בבדיקת חמץ אינן נאמנות דתורה לנשים תחילה דזריזות מדוע ניתנה 

 מעדני אשר, תשע"ב  ]יט, ג[ לבית ישראל( גיד)כה תאמר לבית יעקב ות

מאמרי עינינו   ג[ ]יט, לבית ישראל( גיד)כה תאמר לבית יעקב ות ההבדל בצורת הפניה לגברים ולנשים

  ליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כ(יג אוסף -גל 

   ]יט, ג[ לבית ישראל(  גיד)כה תאמר לבית יעקב ות  ]על הידיעה, על הראיה[ ברכת שהחיינו על לידת בת
 רוממות, תשע"ז

]חשיבותה של האם בהעברת ? ע פנה משה רבינו קודם אל הנשים ואחר כך אל הגבריםומד

אספקלריא,    מדי שבת, תשע"ז  ]יט, ג[ לבית ישראל( גיד)כה תאמר לבית יעקב ות המורשת החינוכית[

 (תשע"ח )עמ' פ

 ו"מחמדי התורה, תשע    ה"מחמדי התורה, תשעיט, יג ברש"י[  ]  ]האם הוקרב[  שופר של עקידת יצחק

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

 תשע"ו

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יא( )וכבסו שמלותם( ]יט, י[האם במדבר היו מכבסים בגדיהם? 

בינת המשפט  ( ]יט, י[, באונקלוס)וכבסו שמלותם ]גר שמל ולא טבל[קודם מעמד הר סיני ילה דין הטב

 , תשע"חעל משך חכמה

לת את העם סביב לאמר( ]יט, יב[ )והגב]גבול, סייג, הרחקה[  להתרחק מן העבירה -הרחקות וסייגים 

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

אספקלריא, תשע"ח )עמ'  ]יט, טז[)ויהי קולות וברקים( השופר במתן תורה והברקים מטרת הקולות 

 (צד

 ו"מדי שבת בשבתו, תשעיט, יז[  ]  כפיית הר כגיגית[]  ציווי השכל וציווי התורה

 שפת אמת, תרל"א ]כ, א[ )אנכי ה'( כקטן שנולד[] התחדשות הבריאה והתגלות אלוקות במתן תורה

 ]כ, א[ )אנכי ה'( ""ציפית לישועהכן הציווי ב"אנכי ה' אלקיך" כלולים כל עיקרי האמונה ו

 , תשע"ח )עמ' ה(אוסף גליונות ישיבת מיר -חשבתי דרכי, ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל 

 נפלאות שמשון, תשע"ההקשר בין כל אחת מחמש דברות ראשונות לזו שכנגדה בחמש השניות  

 ה"אורות הגבעה, תשעכ, ב[  ]  [אמונה או ידיעה]  גדרי מצוות אמונה

    ו"נשיח בחוקיך, תשעכ, ד[  ])לא תעשון אתי אלוהי כסף(   [דחליל, בובת שלג]  איסור עשיית פסל

)לא ת אדם או גרמי השמים, יצירתם ע"י ישראל או גוי, ואחזקתם[  איסור אחזקת פסל בבית ]צעצועים בצור

   שמעתא עמיקתא, תשע"חכ, ד[  ]תעשון אתי אלוהי כסף( 

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

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

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

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

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' כא )לא תרצח( ]כ, יג[ ]פליטים מאזורי מלחמה[ת חיי גוים קריאה להצל

)וכל ]לכן היה צורך בנס הגדול של שמיעת הדברים הנראים וראיית דברים הנשמעים[  כוחה של שמיעה נכונה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע]כ, יד[   את הקולות( העם רואים

 ד"דני אשר, תשעמעכ, טו[  ]  )וירא העם וינועו(  ?מדוע מתנועעים בלימוד התורה

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

 משנתה של תורה, תשע"ח   בפרשה, תשע"ז

 נוה ההיכל, תשע"וכ, טז[  ]  )לא תחמוד( ?האם יש איסור לא תחמוד על חפץ הזמין בחנויות

 מכתלי בית הדין, תשע"ז כ, טז[ ]  )לא תחמוד(תחמוד בקנין רוחני  איסור לא

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

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' לו)מזבח אדמה תעשה לי( ]כ, כא[ האם היה גג למזבח הנחושת? 

)כי חרבך  ?בזיוןש בו תשמיש האם מותר להשתמ ]באו פריצים וחללוהו[כלי שנתחלל מקדושתו 

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

בבית המדרש,  ]כהן רופא האם רשאי לנתח, נעץ חרבכלי נשק על שולחן שאוכלים בו או בבית כנסת 

 )כי חרבך הנפת עליה ותחללה( ]כ, כב[כין שנרצח בה אדם[ חוט בהמה בסכלי הכסף בשולחן הצדיק, לש
 אוצרות אורייתא, תשע"ח

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

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

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת    רפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,להצט

kishurtora@gmail.com 

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47287
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_17_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_60_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_17_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_17_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_17_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_17_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_17_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_17_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_17_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_17_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_17_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/172_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_17_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/185_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_17_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_17_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
mailto:kishurtora@gmail.com

