
 

 

 

     

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים             באפרשת למקומות  ימרא    
 

]י, א[    ברש"י( -)בא אל פרעה האיסור   לפרט אתעל העדים המתרים התראה כללית או האם די ב

 מגישי מנחה, תשעה

]י, ב[    תספר באוזני בנך...()למען חיוב כהנים ולוויים באמירת הגדה של פסח, אף שלא נשתעבדו  

 מעדני אשר, תשעה

 , תשעומדי שבת בשבתו[  ט]י,   (בנערינו ובזקנינו נלך)  מסירות נפש לחינוך מגיל צעיר

 (6)עמ'  אורות הגבעה, תשעה]י, יא[    )לכו נא הגברים(האם אשה כהנת כשרה להקריב בבמה  

 פניני גבורת עקיבא, תשעב]י, כא[    )וימש חושך(ות או העדר  אמצי -החושך 

 אשכול יוסף, תשעג]י, כב[    בחושך מתו הרשעים(-)רש"ימדוע לא מתו דתן ואבירם במכת חושך  

 שערי מדע, תשעב]י, כג[    )לא קמו איש תחתיו(האם אכלו המצרים ?   -בימי החושך 

 אשכול יוסף, תשעהא, ג[  ]יהיאך נשא משה חן בעיני מצרים  

 תורה והוראה, תשעב]יא, ד[    )כחצות הלילה(מתי הוא חצות היום והלילה  

 תורה והוראה, תשעד]יא, ה[    )הריגת כל בכור(ת  ענישה קולקטיבי

 מאור השבת, תשעג]יב, ב[  דיני קידוש לבנה  

 הגר"א גניחובסקי, תשעה]יב, ב[  מכח עדותם  רק גדולים  יהיועדים לקידוש החודש ש

 הגר"א גניחובסקי, תשעה]יב, ב[  עדים לקידוש החודש שהוזמו  

 נוה ההיכל, תשעד]יב, ב[    )החודש הזה לכם(קידוש לבנה בליל שבת או בערב שבת  

 הגר"א עוזר, תשעב]יב, ב[    )שיטת הרמב"ם והרמב"ן(קידוש החודש  הגוף המוסמך ל

 שמעתתא עמיקתא, תשעב]יב, ב[  קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם  

 פניני גבורת עקיבא, תשעב]יב, ב[    )שיטת הרמב"ן וספירת השנים(מניסן   ת החודשיםיחיוב מני
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 מעדני אשר, תשעג]יב, ו[  האם ברכו שהחיינו בשחיטת קרבן פסח  

 רך, תשעהזרע ב]יב, ו[    )ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים(האם קראו את ההלל בשחיטת פסח מצרים  

 , תשעושלמים מציון]יב, ו[    (קהל עדת ישראל)ושחטו אותו כל במצוות   שלוחו של אדם כמותו

 עולמות, פט]יב, ז[    )שתי המזוזות(פחות מד' על ד' אמות  חדר שגודלו חיוב מזוזה ב

 שמעתתא עמיקתא, תשעו]יב, ז[    )שתי המזוזות(  קביעת מזוזה בחנויות ומשרדים

 קלזעולמות, ]יב, ח[  מצה שרויה ומנהגיה  

 הגר"א עוזר, תשע]יב, ח[  צלי אש בקרבן פסח  

 עומקא דפרשא, תשעב]יב, ח[  אכילתו   -קרבן פסח 

 א גליציאנער שטיקל תורה, תשעה]יב, ח[    ()האם הוא מדין 'למשחה'אכילת קרבן פסח על השובע  

 הגר"א גניחובסקי, תשעה]יב, י[    (ביציאת מצרים) טלטול הנותר מקרבן פסח ביום טוב

 אורות הגבעה, תשעד]יב, טו[  בחמץ האסור מדרבנן  אשה המקדש 

 ת הגבעה, תשעגאורו]יב, טו[  חיוב גברא או חפצא   -מצוות השבתת חמץ 

 , תשעוהמצוות בפרשה]יב, טו[  תיכם(  )תשביתו שאור מבהשבתת חמץ בערב פסח  

 מעדני אשר, תשעב]יב, טז[    )היתר אוכל נפש ביו"ט(ביו"ט   ילהמ הדלקת נרות בברית

 הגר"א גניחובסקי, תשעד]יב, יז[    )ושמרתם את המצות(אין מעבירין על המצוות  

 (4)עמ'  הגר"א גניחובסקי, תשעד]יב, יז[    )פגע תחילה בתפילין של ראש(אין מעבירין על המצוות  

 מעדני אשר, תשעב, יט[  ]יבית חלב בפסח מפרה שאכלה חמץ  ישת

 מעדני אשר, תשעה]יב, כא[  שמחת יו"ט   -ביקור קרובים ביו"ט 

 מעדני אשר, תשעה]יב, כא[  האם ביו"ט גם נאמר 'עשה שבתך חול'  

 תורה והוראה, תשעג]יב, כא[    )משכו וקחו לכם(קנין חפצי מצוה, במשיכה  

 במשנת הפרשה, תשעה]יב, כו[    )מה העבודה הזאת לכם(מדוע מקהים שיני הרשע  

 , תשעונשיח בחוקיך[  ]יב, לד  (תם על שכמםמשארותם צרורות בשמלו)  עשיית המצוות מתוך חביבות

 כאיל תערוג, תשעד]יב, מב[    )במשנת הגראי"ל שטיינמן שליט"א(הגאולה העתידה  

 מעדני אשר, תשעג]יב, מו[    )בבית אחד יאכל(אכילת קרבן פסח בחצר הבית  
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 אשר ליהודה, תשעד[  מח, יב]  (המול לו כל זכר)  חיוב סעודה בברית מילה

 תשעבנוה ההיכל, ]יג, ג[  זכירת יציאת מצרים בכל יום ובליל פסח  

 מעדני אשר, תשעג]יג, ז[    )בכל גבולך(חיוב ביעור חמץ הזולת  

      עולמות, רמ[  יג, ח]  (הגדת לבנך)  מצות עשה שהזמן גרמא - חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים

 הגר"א עוזר, תשעד

 עולמות, מ]יג, ט[  תפילין של רבינו תם  

 מאור השבת, תשעד]יג, ט[  דיני ריבוע בתפילין  

 עומקא דפרשא, תשעד]יג, ט[  הלכות בתי תפילין  

 עהעומקא דפרשא,  ]יג, ט[  )לאות על ידך ולזכרון בין עיניך( בתפיליןעליש ווכתב וכתב האר"י וכתב ב"י 

 נוה ההיכל, תשעה]יג, ט[    )לאות על ידך ולזכרון בין עיניך(תפילין שנפלו  

 נוה ההיכל, תשעג]יג, י[    )מימים מימימה(זמן החיוב לבדיקת תפילין  

 נדירותא, תשעב     עומקא דפרשא, תשעג     ה, תשעהגר"א עוזר[  יג, יג]  פדיון פטר חמור

 אורות הגבעה, תשעהטו[  -]יג, ידמדוע פדיון הבן תלוי בפטר רחם ולא בבכור מאב  

 עוכאיל תערוג,    עהכאיל תערוג, [  יג, טז]  (במשנת הגראי"ל שטיינמן שליט"א)  עניני מצוות תפילין

 מעדני אשר, תשעד]יג, טז[  לאכול ולשתות כשתפילין עליו  

 מעדני אשר, תשעד, טז[  ]יגמניחים תפילין?   -כהנים בעבודתם 

 אשכול יוסף, תשעד]יג, טז[  מדוע מניחים תפילין ביד שמאל  

 

 

 תשעא אב   רוזנבלוםשיעורי הרב ברוך 

 עלונים( 11)    תשעו באפרשת ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור    -בא קובץ גליונות על פרשת 

 עמ'( 115)  והפילפול ש, על דרך ההלכה החידובאלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 

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