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 (חינם )קישורים להורדה     באפרשת 

  ]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

 ח"דברי שי

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 ישמע משהו

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 חינוךיסודות ה

 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

 ר שליט"אשיעורי הגר"א עוז

 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:47528
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&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=47579&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=47579&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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=47579&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 
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 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 
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 ם)גם משני 
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 שינויים

 

 

 ]לפי סדר א' ב'[  שבועיים בנושאים שוניםקישורים לעלונים 

 

 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[

 

 

 מכות מצרים

  חצות הלילה

 הכלב בבית ובחצר

 קידוש החודש

 קידוש לבנה

 תפילין

 תפילין של "רבינו תם"

 קרבן פסח

  אין מעבירין על המצוות

 השבתת חמץ וביעורו

 איסור בל יראה ובל ימצא

 מכירת החמץ לגוי

 צרים ובפסח דורותפסח ממצה ב

 פדיון פטר חמור

 מן המותר בפיך

 

  שאר עניני הפרשה...
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 בא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

זה להפיץ דף 

 םלתועלת הרבי

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 המשך מכות מצרים נושא בפרשה:

 

 ארבה

 

מוזכר דווקא במכת  ין סיפור יציאת מצרים]יש לעיין מדוע עני  הזכרת ענין ה'סיפור' במכת ארבה

ארבה. וביותר מפורש בבעלי התוספות כאן שכשאמר ה' למשה "ולמען תספר באזני בנך" רמז לו על מכת 

 ח )עמ' קו'( מג תרוצים"תשע ,עיון הפרשה  ארבה[

]כתב בעל הטורים שהארבה נח בשבת, והרי מנוחה מאכילה לא נחשבת  מנוחת הארבה ביום השבת

מנוחה שהרי שור וחמור שכתוב בהם למען ינוח לא מונעם מלתלוש ולאכול שהרי מניעת אכילה היא צער 

עיון הפרשה תשסז   וחה ביום השבת[ולא מנוחה . ועוד קשה מדוע במכת ארבה דווקא זכו גם המצרים למנ

 )עמ' נח'(  טז תרוצים

 , תשע"טיפקודיך דרשתיוחד בה מכת הארבה והמ

'ולמען תספר  -נאמר מכת ארבהלהגיע? מדוע דווקא ב אמורהמהיכן ידע משה איזה מכה ]מכת הארבה 

שיעורי   ]י, ד[ )הנני מביא מחר ארבה בגבולך( [?'? איזו 'התעללות' מיוחדת הייתה במכה זוובן בנךבאזני בנך 

 תשע"ד ,הרב רוזנבלום

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סט(רים( ]י, יד[  )וינח בכל גבול מצמכת ארבה היתה גם בשבת? 

 

 חושך

 

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

  היפוך של לילה לבן[ -]המשמעות לגבי מקומות שמספר חודשים חושך  ות או העדראמצי -החושך 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לג( ]י, כא[    )וימש חושך(

ויט משה את ידו על השמים ויהי ) ?שני סוגי ימי אפילהנועדו ולמה למה נועדו ג' ימי האור לישראל, 

תחתיו שלושת ימים ולכל בני ים שלושת ימים לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מחשך אפלה בכל ארץ מצר

 מלאכת מחשבת, תשע"ז[  כג-כב, ים( ]ישראל היה אור במושבות

חיהם, לא מתו פגו מכות להגן על א]היו שוטרי פרעה וס?  מדוע לא מתו דתן ואבירם במכת חושך

באר  ג"אשכול יוסף, תשע]י, כב[    בחושך מתו הרשעים(-)רש"יבחושך ולא טבעו בים סוף בזכות זאת[ 

    בארה של תורה, תשע"ה   הפרשה, תשע"ז )עמ' יט(

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

באר הפרשה, תשע"ח    מדי שבת, תשע"ז ]י, כג[ )לא ראו איש את אחיו(מכת חושך  -העדר כח הנתינה 

 (יא)עמ' 
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הבית אורה, אור הגנוז, ]ליהודים היתה אורה, נמלא האור המיוחד שהיה לבני ישראל במכת חושך 

אוסף גליונות ישיבת מיר,  - מאמרי "עינינו גל")ולכל בני ישראל היה אור במושבותם( ]י, כג[ קץ שם לחושך[ 

 תשע"ח )עמ' יח(

 

 מכת בכורות

 

)ומת כל  שאר המכות היו בפועל[ורוחנית,  ת]מוות פאסיבי כתוצאה מהתרחשוהמיוחד במכת בכורות 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   במשנת הפרשה, תשע"ו ]יא, ה[בכור( 

האיחוד )מבכור פרעה ... עד בכור השפחה( ]יא, ד[   ]בכור השפחה או בכור השבי[מי מהבכורים מת? 

 בחידוד, תשע"ח

 ע"גאיחוד בחידוד, תשהבים מכת בכורות והכל

 ד"תורה והוראה, תשע ]יא, ה[ )ומת כל בכור(ענישה קולקטיבית  

)ולא  על המשקוף[ה היה צורך בנתינת הדם ]מי הכה ואת מי, ולשם מהכאת המצרים במכת בכורות 

 נועם אליעזר, תשע"חיהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים( ]יב, יג[ 

ר הדם על המשחית? מדוע בתפילה הובלטה בעיקר מכה זו? מה עז]ע"י הקב"ה או ע"י  מכת בכורות

ניצל על אף  -יצל על אף הדם ואילו יהודי שהיה בבית הגוילא נ-המשקוף הלא הגוי ששהה בבית היהודי

 תשע"ג ,בלוםשיעורי הרב רוזנ  כג[ ]יב, )ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף( שלא היה דם במשקוף?[

]תינוק שנולד באור לארבע עשר אחר  ' שהקב"ה לא יתן לו לבוא אל בתי ישראל?משחית'מי היה ה

  האיחוד בחידוד, תשע"ב ענית בכורים[חצות, פוטר את אביו מת

נתן מכבודו לבשר 'ש [בחצות הלילה שיצא לחפש את משה ואהרן]האם ברכו בני ישראל על פרעה 

 (השע"ט )מיליונות, תאוסף ג-מים זכים ?'ודם

]בזכות האבות או בזכות עצמם, ההבטה בפורענות הרשעים, במורא האמונה של ישראל במכת בכורות 

 ע"חנועם אליעזר, תש)וה' הכה כל בכור בארץ מצרים( ]יב, כט[   גדול לעיניך, ותחזינה עינינו[

מתענה בערב פסח, השתתפות בסיום, או אכילה  צד מתו הבכורות, האם גם אשה]כיתענית בכורות 

 נר לשלחן השבת, תשע"ט בסעודת חתן ושבע ברכות, סיום מסכת גמרא או משנה[

 אשכול יוסף, תשע"ג  מכת בכורות?רב פסח? הלא גם הם ניצלו במדוע אין בכורות מתענות בע

במסכת סופרים מובא המנהג להיפטר מהתענית על ידי סיום מסכת, ]תענית בכורים בערב פסח 

פסח,  , מדוע דווקא הבכורים צריכים להתענות בערבבבלישהבכורים מתענים, מנהג זה לא הוזכר בתלמוד 

]דברי למנהג העולם להקל בזה. והטעם  בהשתתפות בסעודת סיום מסכת,להיפטר מהתענית  ראויהאם 

"[, מתענים" בערב פסח ולא "מתענגיםהאדמו"ר מזידיטשוב שהגירסא במסכת סופרים שהבכורות "

 להמשיךהאכילה בסעודת הסיום אין חיוב לאחר מדוע בסעודה, או  בסיוםהפטור נובע מההשתתפות 

 שיעורהאם צריך לאכול או לשתות ביום אחר, מה וכמה צריך לאכול: התענית  להשליםולהתענות, או 

" שנשלחו שיריים", פטור מתענית באכילת "טעימה"כזית" או "מלוא לוגמיו" הפוטרים מתענית, או די ב"

לפני בבוקר להיפטר בסיום מסכת, האם רשאי לאכול  בדעתוכאשר בטלפון, מסיום המסכת, שמיעת סיום 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47528
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_15_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_15_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_15_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_15_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_15_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_15_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_59_73.pdf


 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 בא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

זה להפיץ דף 

 םלתועלת הרבי

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

בתענית, חיוב האב להתענות  בכורות ]נקבות[סיום המסכת לערב פסח, חיוב  איחוראו  הסיום, הקדמת 

להתענות, פטור מתענית בהשתתפות  אמוהאם צריכה  -קטן בכור והאב בכור בנו הבכור הקטן, במקום 

 •גר צדק  •לוויים  •לכהנים  בכורים:בר מצוה ושבע ברכות, חיוב תענית , פדיון הבן, ברית מילהבסעודת 

עולמות,   [ערב פסח שחל בשבתהבא אחר נפלים, דיני התענית והמנהג לסיים מסכת כאשר  •"יוצא דופן" 

 תנב

 שלום' סעודה נחשבת סעודת מצוה, ה, איזו מצו סעודת נחשבתת האם כסמ יוםס עודה]ססיום מסכת 

ה, סיום כריתת עצי המערכה, הקדמת תור בדברי"ח ת שדורשים סעודה, מצוה בר 'למילה שלישי, 'זכר'

או איחור הסיום לתאריך רצוי, מסכת בש"ס, סדר משניות, שו"ע, ספר הזוהר, חיבור ספר תורני, פטור 

 בסיום ויין בשר אכילתן, בטלפו סיום שמע, יעור אכילה בסעודה הפוטרת מתעניתמתענית בכורים, ש

 לפוטרו סיום בסעודתביום חופתו  חתן השתתפותם, הסיו ביום תחנון אמירת, הימים בתשעת מסכת

 עולמות, רטז  מתענית, סיום לפטור מתענית בערב ר"ה, פטור נשים מתענית בהשתתפות בסיום[

 שע"זדברי שי"ח, תסיום מסכת בערב פסח  

]סיום בשמיעה או בהרהור, קטן שסיים, להוציא גדול, האם צריך פסקי הגר"ח קנייבסקי שליט"א  

 -בנתיבות ההלכה   י, ש"ס משניות, סיום מסכת שחולקה בין משתתפים, סיום בטלפון[סיום עם פרש"

 פסח )עמ' תסט(  

 עשר עטרות, תשע"טדצ"ך עד"ש באח"ב   

 

 חצות הלילה נושא בפרשה:

 

]חצות היום, מחצות ואילך מתחיל היום, כיצד מחשבים את חצות הלילה, מעלת דיני חצות הלילה 

הלילה שאחר חצות, תפילת ערבית ביחידות לפני חצות או במנין אחר חצות, כחצות ובחצות, האם חצות 

 עומקא דפרשה, תשע"ז]יא, ד[    ה()כחצות הליל  לילה תופס זמן או לא[

]הנוסע בדרך ויגיע לביתו אחר חצות, קריאת שמע אחר חצות הלילה, כדי לסמוך גאולה לתפילה 

פלה, או יקרא קריאת שמע האם ימתין וכשיגיע לביתו אחר חצות יקרא ק"ש וברכותיה ויסמיך גאולה לת

שמע או מדין  וברכותיה בזמנה במכונית ויתפלל שמונה עשרה בביתו, סמיכת גאולה לתפילה מדין קריאת

 נוה ההיכל, תשע"זתפילה, הבדל בין שחרית לערבית[  

 ב"תורה והוראה, תשע]יא, ד[    )כחצות הלילה(  ?לילהמתי הוא חצות היום וה

הגר"א    עולמות, מט  ]דיני תנאי בקיום מצוות[אחר חצות תנאי האבני נזר באכילת האפיקומן 

 גניחובסקי, תשע"ה

ושכחה  [ממצה לאחר חצות הדלר' אלעזר בן עזריה פטור] חצותאשה שבירכה ברכת המזון אחר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ן?יעלה ויבוא, האם היא חוזרת על ברכת המזו

 ה, תש"ע )עמ' מד(עיון הפרש ]באשמורת הבוקר, מחצות הלילה, קודם חצות[ זמן אמירת סליחות

  )כחצות הלילה(  ]דין ורחמים, ליל שימורים הוא הלילה הזה[וע היתה מכת בכורות בחצי הלילה? דמ

 נפלאות שמשון, תשע"ז]יא, ד[  
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 הכלב בבית ובחצר נושא בפרשה:

 

מדוע נמשלו  להיזק הכלב, בשונה משאר החיות, מיוחדת שניתנה]מהי ההדגשה הלא יחרץ כלב לשונו 

ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב ) ים?[בני ישראל במצרים לכלב? וכיצד מתקשרים הדברים לתיקון של המצר

 תשע"ב ,שיעורי הרב רוזנבלום  ]יא, ז[( לשונו

]מסירות נפש לנצור לשון גבוהה ממסירות שכרם של הכלבים לדורות מול שכר הצפרדעים לשעה 

 זרע שמשון, תשע"ח  (חבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  נפש לקפוץ לאש, לשון הרע, אדם לחברו[

 שלמים מציון, תשע"ז ]הנהגת המלכות מול עם ישראל ככלב קשור[   לא יחרץ כלב לשונו

 תורה והוראה, תשע"ז  לת בעלי חיים, סירוסם[אכ]ה החזקת כלב בבית כחיית מחמד או לשמירה

מעדני       ה"י מנחה, תשעישמגכב, ל[  ]  )לכלב תשליכון(טריפה לכלבים, האם היא מצוה?  השלכת 

 ים מציון, תשע"חשלמ     תשע"ז   ד"אשר, תשע

 שלמים מציון, תשע"חכב, ל[  ]  )לכלב תשליכון(האכלת כלבים בשבת, ומוקצה במזון הראוי לכלבים 

   שמעתתא עמיקתא, תשע"ג (ולא תשים דמים בביתך)  ?גדל כלב בביתומהאם יש למחות ב

אוצרות  []מעקה סביב בור, מצוה חיובית או קיומית, כמה צריך להוציא על כך, כלב נושךכלב שמירה 

    אורייתא, תשע"ז

]איסור גידול כלב "רע", למטרות ביטחון, לשם שעשוע, ע"י אלמנה, בזמנינו, גידול כלבים בראי ההלכה 

מוקצה, טלטול אקווריום עם דגי נוי בשבת, שימוש בכלב נחיה בשבת  -טלטול כלבי "שעשוע" בשבת 

יסור מוקצה, קולר הכלב, כלב נחיה בבית עיור, איסור הוצאה לרשות הרבים, איסור מחמר, א -לסומא 

 עולמות, תמ"ז   [המערבי, בכותל תכנס

 ע"טנועם אליעזר, תש? מדוע מעבדים עורות ספר תורה בצואת כלבים

 עולמות, תמ"ז   תורה והוראה, תשע"ד  []חיוב עיוור במצוות כניסת סומא לבית כנסת עם כלב נחיה

 , תשע"ח )עמ' כג(לריאאספקיגדל כלב או כבש?  -נער הזקוק לגדל בעל חיים בשל בעיה רגשית 

מדוע הכלבים אומרים כל יום 'בואו נשתחוה ונכרעה ])לדעה אחת במדרש(  ?מדוע הצמיד ה' לקין כלב

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע  לפני ה'?[

 

 קידוש החודש נושא בפרשה:

 

" של ]אברהם אבינו זכה בכל "נחלת הגויםיצירת מסגרת הזמן לקיומה של תורה  -דש החו פרשת

הדורות שלפניו, דבר עתידי יכול לתקן את העבר, זדונות יכולות להיהפך לזכויות, היפוך כיוון אמיתי אל 

 ד(אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -י דרכי ע"פ משנת הגר"מ שפירא זצ"ל בתחשהאמת[ 
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מעדני אשר, היאך הותר להכין סעודה לעדי קידוש החודש, הרי אסור ליטול שכר על הגדת עדות? 

 תשע"ו

ח'  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט מה[]עדות שאי אתה יכול להזים שחללו שבת כדי להעיד על החודש עדי

 תירוצים לבנה

שיעורי   []התמעטות הלבנה, קידוש החודש, גלות מצריםסורים אות הדיבורים האכוח הדיבור ותוצ

 הרב רוזנבלום, תזריע תשע"א

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

 שלמים מציון, תשע"ח

 כאיל תערוג, תשע"ז במדבר דרך ענני הכבוד החודש קידוש 

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

שליחותייהו  ,לא תסור]נמסר הדבר לחכמים,  בית דין וסמכויותיהם, קידוש החודשים ע"י הלל

 מנחת אשר, תשע"ז   [עבדינן

 מלאכת מחשבת, תשע"חהאם ניתן לקדש את החודש למפרע?  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נב(  ]הראשון או ניסן[שמות החודשים 

, ברכות חכם]עדות על מעשה עברה, ראית מלך או עדות לקידוש החודש דרך מראה או השתקפות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   [הראיה

הגר"א גניחובסקי,     ב"תשע הגר"א עוזר,]יב, ב[    ]הרמב"ם והרמב"ן[הגוף המוסמך לקידוש החודש 

 תשע"ז

 שע"ו ציון, תשלמים מ  ]אשר בדא מליבו, ע"י ירבעם בשומרון, בחו"ל[קידוש החודש בירושלים 

 עולמות, קלב  [חכמת התורה וחכמיה] ?מדוע רצו היוונים לבטל את קידוש החודש על ידי החכמים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ועיבור השנה במלך וכהן גדול 

 "זרוממות,תשע   מעיינות מהרצ"א, תשע"ומצוות קידוש החודש בזמן הזה  

 שבילי פנחס, תשע"ו  ]הלימוד מחידוש הירח על כוחה של תשובה[החודש הזה לכם 

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז  ]לשבת מברכין[נוסח ברכת החודש 

 שע"טמעדני אשר, תומר ברכת החודש בשבת האם יאמרה ביום חול? שכח ל

 

 קידוש לבנה נושא בפרשה:

 

 עולמות, קכה  [קיום מצוות בחלל]קידוש לבנה לעומד על הירח 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח  חודש דיני קידוש לבנה והנהגת ראש

 ב"שמעתתא עמיקתא, תשע   קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם
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  ג"מאור השבת, תשעיב, ב[  ]בנה  דיני קידוש ל

 של תורה, תשע"טמשנתה  חי זבל[]ליד פ קידוש לבנה ברחוב

 ר, תשע"חאש חתמנ ]או ברכת הלבנה, לנשים, גדר המצוה, קידוש לבנה והבדלה מה קודם[קידוש לבנה 

 קב ונקי, תשע"ח  קידוש לבנה ביום כשהיא נראית

 עומקא דפרשה, תשע"ו  קידוש לבנה לפני יוהכ"פ או מיד בצאת יום הכיפורים

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

]תדיר קודם, האם תדיר הוא בכמות או בפיזור שנתי, קודם?  לבנה, מה קידוש או העומר ספירת

ברכת המזון בשבת ויו"ט, ספירת העומר או קידוש  שעירי ראש חודש מול שעירי הרגלים, ספירת העומר או

דוד ה' בליל שבת בבית הכנסת, ותן טל ומטר לברכה ב'שומע תפילה' למי ששכח או עננו, שיר של יום או 'ל

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר  אורי'[

 עומקא דפרשה, תשע"ו  או מיד בצאת יום הכיפורים קידוש לבנה לפני יוהכ"פ

 ומדוע אין מברכין מדוע אין מקדשים הלבנה בשבת? מדוע לא נהגו הנשים בקידוש לבנה?

 מאור השבת, תשע"ז ]זריזין מול הידור[ ?קידוש לבנה בזמנה או במוצ"ש כשהוא מבושם

 סקי, תשע"גגניחובהגר"א   קידוש לבנה ע"י מראה 

 שע"טמעדני אשר, ת תחילת זמן קידוש לבנה

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פד(  סוף זמן קידוש לבנה

 מעדני אשר תשע"ו]יב, ב[    )החודש הזה לכם(שהחיינו על מצווה זו? 

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

אוסף גליונות ישיבת  וש לבנה כהקבלת פני השכינה, עלינו לשבח אחר קידוש לבנה[]קידלבנה בחידושה 

 מיר, תשע"ח )עמ' לז(

יבת אוסף גליונות יש  לבנה בחידושה, תמצית הלכות קידוש לבנה מספר 'לבנה בחידושה' פרק א'

 ()עמ' מגמיר, תשע"ח 

]כהקבלת פני שכינה, אשר במאמרו ברא שחקים, טעות דור אנוש, הידיעה כי אין עוד מלבדו, קידוש לבנה 

כשואל,  הואדם אחד, משיב הרילהשיב עליכם השלום באמצע הברכה, שלום עליכם לג' בני אדם או די ב

 שלמים מציון, תשע"ז הברכה[ לקדש לבנה ממטוס, למימריה מעומד, האם מותר ללכת באמצע
יש לברך את  מתי והיכןברכת השבח שאין בה חיוב, המחויבת, או  אם מדובר בברכהה] קידוש לבנה

 תורה והוראה, תשע"ט [ המצווה?  ברכת הלבנה? האם יש להביט בלבנה בשעת הברכה? והאם נשים בכלל

 

 תפילין נושא בפרשה:

 

 "זשבילי פנחס, תשעהקשר בין תחילת פרשת בא, לחיוב הנחת תפילין  
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 נר יששכר, תשע"ז  []תפילין של הקב"ה, טוטפות, זיכרוןה"פאר" שבתפילין 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  [הבדלה -עדות, פלא  -חיבור, פלל  -]תפל שורש המילה ומשמעה  -תפילין 

 ד"מאור השבת, תשע]יג, ט[  דיני ריבוע בתפילין  

 ד"עומקא דפרשא, תשע]יג, ט[  הלכות בתי תפילין  

 ]יג, ט[ )לאות על ידך ולזכרון בין עיניך( כתב וועליש[]כתב האר"י, כתב ב"י, סוגי כתבי סת"ם בתפילין 

 ה"עתשעומקא דפרשא, 

 ה"נוה ההיכל, תשע]יג, ט[  ין עיניך(  ך ולזכרון ב)לאות על ידתפילין שנפלו  

כאיל   ו"עתשכאיל תערוג,    ה"עתשוג, תער כאיל]יג, טז[    [ל"זצ]במשנת הגראי"ל שטיינמן   מצוות תפילין

 תערוג, תשע"ז

ירחון    אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כ( - מאמרי "עינינו גל"הנחת תפילין כל היום ]או חלקו[  

 האוצר )יב(, שבט תשע"ח )עמ' מו(

 מחמדי התורה, תשע"השל יד או של ראש   אנוס ויכול להניח רק תפילין

 ד"אשר, תשע מעדני]יג, טז[  לאכול ולשתות כשתפילין עליו  

 ד"מעדני אשר, תשע]יג, טז[  ן?  מניחים תפילי -כהנים בעבודתם 

 במשנת הפרשה, תשע"ד  מעלת התפילין במשנת גדולי החסידות

]אבל ביום א' האם יניח תפילין של יד שלא נקראו פאר? נהפכו רצועותיו האם לין לכות תפישאלות בה

 מעדני אשר, תשע"ו  צריך כפרה? הנחת תפילין לחולה ע"י עובד זר או אשה?[

]מוקצה, מראית  תפילין פסולות כדי ללמוד להניחם? האם מותר לתת לילדים בשבת "להניח"

 וישמע משה, תשע"חהעין, מיוחדות לילדים[ 

 מחמדי התורה, תשע"ג  הנחת תפילין בשעת ברית המילה

 תשע"דעומקא דפרשה,    נוה ההיכל, תשע"ה  ]מרובע, ד, ד כפולה[ צורת קשר תפילין של ראש

ר את היום שלאחריו, ]פעם אחת ביום או פעם אחת ביממה, הניח בלילה פוט גדר מצוות הנחת תפילין

שיטת רבינו אליהו שיש מצוה לקשור מחדש תפילין בכל יום, מצוה חיובית או מצוה קיומית, יניח עכשיו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   לזמן קצר או אח"כ לזמן רב, זריזין או ריבוי[

]שתי הברכות, מחלוקת הראשונים והפוסקים, נוסח הברכות 'להניח' ו'על  הברכות על הנחת תפילין

ות בסח ביניהן, המנהג מצוות', ברכה אחת לשתי התפילין או שתיים, הבדל בין ברכות הנהנין וברכות המצו

 הגר"א עוזר, תשע"ה  מר בשכמל"ו מיד[לו

 תשע"ד מעדני אשר,   ?מדוע הניח רבי יוחנן תפילין רק בפסח

 מעיינות מהרצ"א, תשע"התפילין, וטעמו   בגיל התחלת הנחת מנהג הבני יששכר 

ברך על תפילין של יד, וראה שהם פסולים, האם ימשיך לשל ראש כשר, או יניח קודם של יד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וכשר?  
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ך, דינו של כתב הנראה ]כתב בית יוסף והאר"י, דינו של כתב הפו תורה תפילין ומזוזות בספרצורת צדי 

 ))עמ' כד חמד, תשע"ח פניני חשוקי  במראה, גלופת דפוס[

 נוה ההיכל, תשע"הצורת הצדי בספר תורה תפילין ומזוזות   

]ואם הוא עשירי תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  למנין[

]של רש"י או ר"ת, מאימתי נצטוו במצרים במתן תורה או כניסתם תפילין שהניחו בני ישראל במדבר 

 נוה ההיכל, תשע"ג  לארץ, תפילין של בני אפרים[ 

 נוה ההיכל, תשע"הן ומזוזות   צורת הצדי בספר תורה תפילי

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

]ניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה בממוניה, קיום מצוות הנחת תפילין ללא נטילת רשות הבעלים 

 עולמות, שטבחפצי הזולת ללא רשותו[ 

 מחמדי התורה, תשע"גבראש חודש לפני תפילת מוסף   תפיליןחליצת 

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]התדירות[זמן החיוב לבדיקת תפילין 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב? ם ריבוי שער חוצץ בתפילין של ראשאה

]איסור מחיקת ה'  ה מדבקת, ששורפים כל חפציו?ולה במחלחהאם לאפשר הנחת תפילין ל

 במשנת רש"י, תשע"ב בגרמא[ 

    שלמים מציון, תשע"ו   ]בזמן שמקיים מצווה וכשאינו מקיים מצוה בהם[איסור היסח הדעת בתפילין 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג    מחמדי התורה, תשע"ו   מאור השבת, תשע"ד

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    חת תפילין בשבת למהלך במדבר ואינו יודע מתי שבתנה

 ע"ח )עמ' נד(יא, תשאספקלרהאם תפילין הם מוקצה בשבת? 

 מעדני אשר, תשע"ו   לענין יציאה בשבת לרה"ר אשה שלבשה תפילין, האם נחשב מלבוש

 מעדני אשר, תשע"גמי שנשרו מקצת שערות ראשו בזמן הזה, כיצד יניח תפילין של ראש?   

האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי ]הסדרי תשלומים[  מסדרין לבעל חוב

 דהגר"א גניחובסקי, תשע" מצוה?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה ]הנחת תפילין קצרה כעת או ארוכה מאוחר יותר[זריזין או ריבוי 

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

בכל שבת מחזיר משה לישראל את שני הכתרים שניטלו בחטא העגל, בזכות מצוות התפילין 

 שבילי פנחס, תשע"ז

 עולמות, שמט ["לב בית דין מתנה"] ראה או צבע לתפיליןפילין ואחסון משימוש בשקית הת

 שלמים מציון, תשע"ז  ]חיוב נטילת ידים[בסעודה  ]או בכתבי הקודש[נגע בתפילין 

 ישיבת מיר, תשע"ו   לבישת ציצית ותפילין שהם שבח לגבר הם גנאי לאשה
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   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז[  לעלות לדוכן פעם שניה ביום לכהן קראו] הנחת תפילין פעם שניה ביום

 אוצרות אורייתא, תשע"זמספר יצירה  שנוצרה בהמה הנחת תפילין מעור

 שבילי פנחס, תשע"ז הנחת תפילין של ראש לאיסור "קרחה" הקשר בין מקום 

 שבילי פנחס, תשע"ג עצם הלוז לתחיית המתים מקבלת חיותה מקשר התפילין של ראש

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' ס( ? האם יש מקום בראש להניח שני זוגות תפילין ברוחב

  מעדני אשר, תשע"ו  הנחת תפילין לחולה ע"י עובד זר או אשה

       עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' נד( כתיבת תפילין של יד ושל ראש בבת אחת  

 עומקא דפרשה, תשע"ו]בבר מצוה[  שהחיינו על תפילין חדשותברכת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כשיכול לקיים רק אחד, וכשיכול לקיים שניהם[ ?וזה מה קודםאו מז תפילין

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   עולמות, ער"ה  ]הישן בהלכה[  שינה כשתפילין עליו

 במשנת רש"י, תשע"ב]הציבו לכם ציונים[  חיוב תפילין ומזוזות בחו"ל 

 עולמות, רלא  ]תאומי סיאם בהלכה[  הנחת תפילין בתאומי סיאם

מעדני  ?]האם הינו מצורע[ שראכיצד הוא מניח תפילין של , שנשרו מקצת שערות ראשו בזמן הזה

 אשר, תשע"ג

 תורה והוראה, תשע"ז   ולמות, תכדע  הנחת תפילין של יד על זרוע שיש בו קעקוע לא ראוי

 ד"אשכול יוסף, תשע]יג, טז[    ?מדוע מניחים תפילין ביד שמאל

, ברכות תפילין קשרהלהגדיל ולהקטין ]פסקי הלכה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהלכות תפילין 

, הידוק התפילין של ראש, לצורך התפילין להסתכל במראה , תפילין של יד בלי הש"ר ללובשן כל היום, 

תפילין  הבעלים,  תפילין בלי רשותהנחת  , תפרים בראש , ברך בטעות על ש"ר ת, תפילין על יד משותק

נקודה , צבע סינטטי לתפילין, ללמוד עם תפילין, תפילין בנוסח האר"י, שיער העומד להסתפר ,ישנות מאוד

להוריד , מה עדיף –תפילין ותפילת הציבור   ,תפילין דר"ת, תפילין לשקר לעושה, גדר איטר ,שאינה שחורה

)והיה לאות על ידך ולזכרון בין  [פתק עם שם בנרתיק התפילין , ישיבה על ידם בספסלל יד, ש להכיסוי שע

 (קביון הפרשה, תשע"ח )עמ' עעיניך( ]יג, ט[ 

]כמה ברכות לברך, צביעת רצועה בשחור  פסקי הלכה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהלכות תפילין

דם, תפילין דיקה שהבתים 'פרודות', דבק בתפילין, לובש תפילין ונושא תפילין מי קומשני צדדים, ב

כפרה למי שהובהר לו שתפיליו היו פסולות ולא קיים לגנוב כסף מבעלה לקנות לו תפילין, שנכתבו בשבת, 

 "ש, תשע"טני איפני המצוה מעולם[ 

 (מט)עמ'  קובץ גיליונות, תשע"ט-לשולחן ביבמס זצ"ל זון אי"ש חוהליכות תפילין ממרן ההלכות 

ניחא ליה ? ]רו צעק עליו, האם צריך להניח תפילין שנית, וחברו בלא רשותהניח תפילין של חב

 מדרש ישיבת מיר, תשע"ט בית לאיניש[ 

)מימים ימימה( ]אין מניחים תפילין בלילה, וכן קשירת ציצית[ סופר כתב תפילין בלילה, האם כשרות? 

 מעדני אשר, תשע"ח]יג, י[ 
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עיון [ י יג,( ]ים ימימהזאת למועדה מימושמרת את החוקה ה) בדיקת התפילין )והריאה בשחיטה(

 תש''ע )עמ' מד( ,הפרשה

 מעדני אשר, תשע"ח)מימים ימימה( ]יג, י[ אינו יכול להניח תפילין ביום, יניחם מבעוד לילה? 

 

 תפילין של "רבינו תם" נושא בפרשה:

 

 מחמדי התורה, תשע"ה  ע עם תפילין של רש"י ור"תת שמקריא

]מחלוקת רש"י ור"ת ועוד שיטות בסדר הנחת הפרשיות בתפילין של ראש, מאימתי ם תפילין של רבינו ת

הניח כרש"י וכר"ת וות, עדויות קדומות, מקור המנהג לנוצרה המחלוקת, מה הניח רש"י לר"ת בהגיעו למצ

ולא שאר השיטות, מי ראוי להניח גם ר"ת, סדר הנחתם, ברכה על של ר"ת, הנחתם בכיסים נפרדים, דינים 

 עולמות, מ  שונים[

הגר"א     הגר"א עוזר, תשע"ד  ?בל תוסיף ובל תגרעדרבנו תם מדוע אין חשש "בל תוסיף" בתפילין 

 מדי שבת, תשע"ו    גתורה והוראה, תשע"    גניחובסקי, תשע"ד

 מעדני אשר, תשע"ב  ]עיון בספרי קודש[בזמן חזרת הש"ץ הנחת תפילין דרבנו תם 

 תורה והוראה, תשע"ה   חשש יוהרה בהנחת תפילין של רבינו תם, ובהלכות נוספות

 

 פסח מצרים - קרבן פסח נושא בפרשה:

 

 ה"זרע ברך, תשע]יב, ו[    בין הערביים(אותו כל קהל עדת ישראל  חטו)ושהלל בשחיטת פסח מצרים 

 "זך, תשעזרע ברהאם קראו את ההלל בשחיטת פסח מצרים? 

]לא היו בשיעבוד, לא היו צריכים זכויות, מה החידוש בכך שגם משה ואהרן קיימו את פסח מצרים? 

 ]יב, כח[ברש"י(  )וילכו ויעשו ... כן עשו, הקרבן היה לשמירה, מלאכה בתלמיד חכם, חברוה שכולה זקנים[

 תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ו

 חס, תשע"חי פנשביל תפילה[]ר"ת לבתי מקדש: הר שדה בית קרבן פסח נלקח בעשור ביום השבת 

)מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם טעם הציווי לאכל את הפסח כשהם חגורים במתניהם 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לג(בידכם( ]יב, יא[ 

 זרע ברך, תשע"זחודש? מה המיוחד בכך שאף משה ואהרן לקחו שה בעשור ל

 (לדשע"ט )יליונות, תאוסף ג - הרב מרדכי נויגרשל  הטלה של מצרים והטלה של קרבן פסח

אורות   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   ]אונס ורצון יחד[מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר? 

 הגבעה, תשע"ז

  טמלאכת מחשבת, תשע")מהגרי"ז הלוי זצ"ל(  םירהערות בדיני קרבן פסח מצ
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 טמלאכת מחשבת, תשע"  ]ברית מילה, ערל[האם עכבה ערלת בני ישראל בעת עשיית פסח מצרים? 

 מחשבה תורנית, תשע"ח"סדנת הגמילה" לעקירת תופעות שליליות, הנלמדת מקרבן הפסח 

, כל ראש משפחה הפך ל'כהן' כל בית ל'בית מקדש' וכל אחד רב יציאת מצריםהמהפך הרוחני ע

 פניני אי"ש, תשע"חניסה להשפיע על שכניו ]קירוב[ 

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

 

 דורותפסח  - קרבן פסח שה:נושא בפר

 

 דברו, תשע"טנ אז  המשקוף ושתי המזוזות כיום -בין פסח מצרים לפסח דורות 

שה תמים ) ]בטחון בה', בפרנסה[לזכור אחדות הבורא ולתלות בו תקווה ומבטח  - אחד הוא אלוקינו

 (הבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' [  ה, ב]י  (זכר בן שנה יהיה לכם

 מנחת אשר, תשע"ט מצוות בדבר[ ]כמה הקרבת קרבן פסח 

]הקרבת קרבן פסח כשבנו ערל, שלא למנויו, בפחות מחמישים איש,  ק אבינוהקרבן קרבן פסח ע"י יצח

 י"ד תירוצים (69שה, תשע"ג )עמ' ון הפריע   מעדני אשר, תשע"ג בבמת יחיד[ 

 ג"מעדני אשר, תשע]יב, ו[    ?האם ברכו שהחיינו בשחיטת קרבן פסח

 ]פסח דוחה שבת, מל מילה שלא בזמנה בחייב עשה שיש בו כרת האם דוחה לא תעשה שיש בו כרת

 עשר עטרות, תשע"חחייב חטאת[ 

 ע"טנועם אליעזר, תש]בשאר מצוות, נתינת מתנה, דין בר מצרא[  מעלת ה'שכן' בקרבן פסח

 מעדני אשר, תשע"זהאם יש איסור למלוח קרבן פסח לפני צלייתו? 

 מעדני אשר, תשע"ז יד הנשה?האם קרבן פסח היה נצלה יחד עם ג

 מעדני אשר, תשע"ז האם בבית המקדש היו אוכלים קרבן פסח בהסבה?

 תשע"ז   תשע"ז   זרע ברך, תשע"ו]שחיטתו מצוה בפני עצמה[  גדר מצוות הקרבת קרבן פסח 

 ו"יון, תשעם מצשלמי]יב, ו[    אותו כל קהל עדת ישראל()ושחטו שלוחו של אדם כמותו בקרבן פסח  

]בתפילת חנה במקדש, מחיצה בשמחת האם היתה מחיצה באכילת קרבן פסח בין הגברים לנשים? 

ן לראות את הנשים מעזרת הגברים, חתונה, בית השואבה, בבית הכנסת בשעת התפילה, גובהה, כשנית

 תורה והוראה, תשע"ח ברכת השמחה במעונו[

 כאיל תערוג, תשע"ח  הוצאות למצוה עד חומש מנכסיו, במצוה שיש בה כרת

עיון הפרשה, תשס"ט )עמ'   ?קרבן פסח במצוות ]להתקרב לירושלים[ האם אדם מצווה לחייב עצמו

 מנחת אשר, תשע"ז   מד(

מלאכת   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  טור מקרבן פסחהפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל, וכן לפ

 מחשבת, תשע"ז
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  נועם אליעזר, תשע"חב, כח[ שר צוה ה'( ]י)וילכו ויעשו בני ישראל כאהכנה למצוה בקרבן פסח 

 הגר"א עוזר, תש"עטומאה בציבור בקרבן פסח   

 ע"טנועם אליעזר, תש ומר[ דין 'בן נכר' בקרבן פסח ]מקצת בן נכר, מ

]אם יביאו את המים לירושלים יתקררו, ואם יביאו  האם יתכן קרבן פסח המתבשל בחמי טבריה?

 את הפסח לטבריה הרי הויצאוהו חוץ לחומת ירושלים ונפסל כ"יוצא", בזמן היתר הבמות, הרמב"ם

הביאו להלכה, תולדות האור או תולדות חמה, הבאת המים ב"טרמוס", טרמוס ככלי ראשון, עירוי 

חריף בכלי שני, חמי טבריה האם הם 'דרך בישול', המבשל  לטרמוס האם הוי הטמנה, בישול בכלי שני, דבר

  אוצרות אורייתא, תשע"ח , כבוש כמבושל בפסח[לושיבהאם הוא כבשר בחלב בחמי טבריה, מליח כרותח 

 תשע"ט

]קטן שהגדיל, גדר  ?שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני

 עולמות, ג   ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע מאור מצוות שעשה בקטנותו[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?

 מגישי מנחה, תשע"ההערות במצוות הפסח לפי ספר החינוך  

 זרע ברך, תשע"ה ]לא בא לכפרה, אכילה ע"י ישראל[האם יש מצוות אכילת קדשים בקרבן פסח 

 תורת הקרבנות, תשע"ומסידור רבי יעקב עמדין זצ"ל   ]בערב פסח אחר מנחה[ אמירת קרבן פסח 

 זרע ברך, תשע"ו  ]שחיטתו מצוה בפני עצמה[ח קרבן פסהקרבת  גדר מצוות

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]הלא גם פסח מדבר היה בשבת?[ספיקם של בני בתירא לגבי פסח בשבת 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  בדין אכילת שובע בקרבן פסח

]כניסה למקדש בטומאת מת, האיסור לבנות מקדש ומזבח כתבניתם  הקרבת קרבנות בזמן הזה

ין, טומאה דחויה בציבור, אין ריצוי ציץ, אין כהנים "מיוחסים" ולהקריב קרבנות ללא נביא וללא סנהדר

ית קרבנות ובגדי הכהונה מכספי שקלים שלא נאספו, המקום הראוי לעבודת הקרבנות, בניית המזבח וקני

כהונה בהעדר חלזון לצביעת התכלת, מהו הארגמן ממנו נעשה האבנט, הקרבת קרבנות  למזבח, הכנת בגדי

 עולמות, תכלשם "ריח ניחוח"[ 

 מגישי מנחה, תשע"ומומר באכילת קרבן פסח  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גאיסור אכילת קרבן הפסח חי  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גכל דצריך? הרי הפסח נאכל רק למנויו?  

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

 ב"עומקא דפרשא, תשע]יב, ח[  אכילתו   -קרבן פסח 

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

 ג"מעדני אשר, תשע]יב, מו[    )בבית אחד יאכל(אכילת קרבן פסח בחצר הבית  
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   מצוותרין על האין מעבי נושא בפרשה:

 

]מהכין לקחו את הדם אין מעבירין על המצוות  -האם משה שינה מהסדר שתי המזוזות ומשקוף 

)ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף( ]יב, מהקרקע או ממקום גבוה, בית המקדש, שחיטת הפסח במקדש[ 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו   נועם אליעזר, תשע"ח ז[

מנחת אשר,     ד"הגר"א גניחובסקי, תשע]יב, יז[   )ושמרתם את המצות(  "אין מעבירין על המצוות"

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   תשע"ו

ם יתחיל בקרוב או ברחוק, ]מחיית עמלקי קרוב או רחוק, בזורק חץ הא" אין מעבירין על המצוות"

]יב, יז[   )ושמרתם את המצות( לתפילין ע"י מקל[ הבאת העומר ע"י אמירה לעכו"ם, פגיעה בטלית קודם

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

 (פגירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' כדי לקיים מצוה מן המובחר   להעביר על המצוה

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

וישמע     וישמע משה, ויקהל תשע"ו  [האם חייבים ללמוד את הש"ס כסדר] "אין מעבירין על המצוות"

 שא תשע"ומשה, נ

     עומקא דפרשא, תשע"ד  כנסת אחר[]לחלוף על פני בית כנסת וללכת לבית  "אין מעבירין על המצוות" 

 מחמדי התורה, תשע"ו

כשלעיר הקרובה ילך ברגל ולרחוקה ירכב ]גולה לעיר מקלט " מול "זריזין" אין מעבירין על המצוות"

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זהאם חייב לנוס לעיר הקרובה[   על סוס,

הגר"א ]מצא אבדה, ומצא אח"כ נוספת[ אין מעבירין במצוה קרובה, שהתחייב באחרת לפניה 

 גניחובסקי, תשע"ח

 בעיר שנפטר קרוב לכהן ]כשישר"  תדי" או מול  "ריבוי מצוות" ת" מולהמצוו על מעבירין אין"

גניחובסקי, הגר"א    ה"גניחובסקי, תשע א"הגר   ילך?[ רחוקה, להיכן בעיר שנפטרו קרובים ושני קרובה

 תשע"ח

משנתה של תורה,  [קריאת ראש חודשהתחיל בקריאת פרשת החודש, לפני ] "אין מעבירין על המצוות" 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   תשע"ו

 

 השבתת חמץ וביעורו נושא בפרשה:

 

 ד"אורות הגבעה, תשע]יב, טו[  בחמץ האסור מדרבנן  אשה המקדש 

 ג"שעתמעדני אשר, ]יג, ז[    )בכל גבולך(חיוב ביעור חמץ הזולת  

 ג"אורות הגבעה, תשע]יב, טו[  חיוב גברא או חפצא   -מצוות השבתת חמץ 
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 עיון הפרשה תשסט עמ' מח ?דיםמצוות תשביתו ומצוות מילה מה יק

 שו( ח )עמ'פס -בנתיבות ההלכה   הגר"ש כהן שליט"אהשבתת חמץ 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תש"ט(  זמן השבתת החמץ

 תשע"ח  ו"המצוות בפרשה, תשע]יב, טו[    )תשביתו שאור מבתיכם(השבתת חמץ בערב פסח  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הנאמנות קטן בבדיקת חמץ   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  ?ם יברך בשעת השריפהבדק חמץ ולא בירך, הא

 הגר"א גניחובסקי, תשע"השריפת חמץ ברשות הרבים  

 הגר"א עוזר, תשע"ד  גדרי השבתת חמץ

 תשע"ח  מחמדי התורה, תשע"הדין תשביתו בתוך הפסח  

 ים מציון, תשע"ושלמבדיקת חמץ בהעברה בלא חיפוש  

עד , לעדות, בכשרות ובבדיקת חמץ - נאמנות אשה] ]ובעדות, ובכשרות[נאמנות אשה בבדיקת חמץ 

לומר זה כהן וזה ]מיילדת[  חיהת ונאמנ, "בדבר שבערוה, ועדות "אתחזק איסוראיסורין, אחד נאמן בא

לומר  אשהבית שהוחזק שלא בדקו בו חמץ, נאמנת , ]כאשר יש ספק על יחוס הוולד[ לוי זה נתין וזה ממזר

קדוק וצריך דטרחא יתירה איכא , ]כי מדאורייתא די בביטול בעלמא[ מדרבנןשבדקה אותו. בדיקת חמץ 

, "גילוי מלתא", סוריןידיני ממונות, נזיקין וא נאמנות אשה בדינים הבאים:, נשים עצלניות"" גדול

ירור דגים , בהפרשת תרומות ומעשרות וניקור בשר, מצויים ]כגון בעזרת נשים[ גבריםות שאין מקומ

אשה , ים בזמן הזהבדיקת תולעים, ברירת קטניות ובדיקת חמץ ]כשיש טורח בדבר[, נש, טהורים מטמאים

גדר נאמנות "קים , נאמנות על ייחוס העובר בהפריית מבחנה, לתפקיד שיש בו "שררה", כמשגיחת כשרות

אוכל המוגש לו בבית ילדיו שאינם שומרים י לאכול שאהאם ראב שומר תורה ומצוות , לה בגוה" באיסורין

 קמז עולמות,  [על הכשרותהמתארח בבית שאין בעליו מקפידים  דבריהם הוא כשר,ל, כשכשרות

 תורה והוראה, תשע"ב    דברי הלכה, תשע"ודיני בדיקת חמץ  

האיחוד בחידוד,  ?הקודש בבית הכנסת לקראת פסחהאם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי 

 תשע"ד

 מנחת אשר, תשע"ההגר"א וייס  ד או חייל[]אורח, תלמיד, עובחיוב בדיקת חמץ במקום שאינו בעלים 

 אורות הגבעה, תשע"חחמץ שעבר עליו הפסח של קטן או שוטה 

]בדיקת חמץ הערב פסח מדוע חזקתו בדוק, אולי סמך על בדיקת השוכר?  לחבירו המשכיר בית

 אורות הגבעה, תשע"ז  מספק, אותו ואת בנו מספק, ספק דרבנן[

 רוממות, תשע"ו   ביטול החמץ כדת וכדין

 זרע ברך, תשע"הביטול חמץ בלב  

 דברי שיח, תשע"ו  הגר"ח קנייבסקי שליט"א - הנהגות בביעור חמץ ובערב פסח

 שלמים מציון, תשע"ו  ]לא לפסול קודם, שריפה ע"י קטן[ שריפת החמץ

 'בל יראה ובל ימצא', אשפהחמץ הנמצא בפחי , העירונית, בית משותף ]חמץ באשפה, הביתית,ביעור חמץ 

, האם מקיים החיוב ב"שב ואל תעשה", או שמוטל 'תשביתו'מצות , החמץ לאחר שביטלומהתורה, ודין 
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לבדוק חמץ , והטעמים שחייבו חכמים בדיקת חמץחיוב , עליו חיוב ב"קום ועשה" שיהיה לו חמץ ויבערו

האם נחשב כמבוער ]מכיון  - חמץ מאוס, חמץ, ואימתי הזמן הראוי לבטלו ביטולגדרי , לאחר שביטלו

 , שאינו ראוי לאכילה[, או שעדיין מוטלת חובה לבערו ]קיום מצות ביעור חמץ בהשלכתו לבית הכסא[

מתקיימת חובת הביעור ]חיוב ביעור חמץ כאשר הוציא חמץ מרשותו  בהוצאת הפח לרשות הרביםהאם 

, שאז לכאורה כשפח האשפה בבעלותורר מה הדין ובתוך כך יש לב, זמן הביעור[ ואחרן הביעור זמ קודם

חיוב ביעור חמץ הנמצא בפח , החמץ נחשב ברשותו גם כשמוציאו לרשות הרבים, ועדיין מחוייב בביעורו

יעור עצות לקיום מצות ב, ונמצא ברשות הרבים או בחצרו של בעל החמץהשייך לרשות המקומית, אשפה 

 כיצד ינהג הדר בבית שמתגוררים בו דיירים, הביעור בשעה שהגיע זמןבחמץ שהושלך לפח האשפה 

להטיל לאש , זמן שריפת החמץ, שריפת החמץ כהוגן סיכום דיני ביעור חמץ:, המשליכים בפסח חמץ בפח

 עולמות, קצח  [היצר טוב והיצר הרע -המצה והחמץ , מנהגים בשעת השריפה, שיירי מצוה

]הנאה מאפרו של חמץ שנשרף, שריפת חמץ לאחר זמן  מוכר חמצו לגוי אם מקיים מצות תשביתו

ירחון איסורו, מצות שריפת חמץ ע"י הבעלים או גם ע"י אחרים, מצות השבתת חמץ קודם זמן איסורו[  

 האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' לט(

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' נה(דרי השבתת חמץ דברי המגן אברהם בג

 -בנתיבות ההלכה ]הגרי"מ ווייל שליט"א[ שריפת מיכל אשפה המכיל חמץ אך גם בשר וגם חלב  

 פסח )עמ' שמו(

גיליון האם יש איסור לדעת רבי יהודה למכור להשחית ולהפקיר חמץ תוך שלושים יום לפסח? 

 מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשי"ז(

 מחמדי התורה, תשע"זהשבתת חמץ בתוך ימי הפסח 

עומק  ]שיעור בדיקת ושריפת חמץ, ההבדל בין בצק לפרורי לחם, בדיקת כיסי בגדים[ביעור פירורים 

 הפשט, תשע"ו

]דעת החזון אי"ש, מכירת ספרים לא בדוקים במכירת החמץ, הקמת בדיקת ושימוש בספרים בפסח 

  עומק הפשט, תשע"ו מחיצה מול הספרים, ספרים מיוחדים לפסח, מדף מיוחד לפסח[ 

 נוה ההיכל, תשע"ב  היה לו כזית חמץ וביער חציו, האם קיים מצוות ביעור חמץ?

 מעדני אשר, תשע"זהאוכל חמץ בפסח, האם מקיים "תשביתו"?  

 פסח )עמ' תיז( -בנתיבות ההלכה  ]בטעות הקניידלך נעשו מקמח חמץ[תשובה על אכילת חמץ 

מעדני אשר,   ]עבירה בשוגג, בשב ואל תעשה[מץ, האם צריך כפרה? לא ביטל חמצו, ומצא בפסח ח

 תשע"ז

רמזי החמץ בבן  -]ביערו חמץ בשלוות הנפש בלא כעס, שיאור שהכסיפו פניוהחמץ הרוחני והשבתתו 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ו, ח, ט(  שוכן בקרבנו[יצר הרע ה -דם לחברו, משהו חמץ 

 

 איסור בל יראה ובל ימצא נושא בפרשה:

 

 עיון הפרשה, תשע"ב עמ' נב  האם עוברים איסור בל יראה בחמץ מבוטח?
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 קניית חמץ לפני פסח בחנות הפטורה ממכס )'דיוטי פרי'( והשארתו לשמירה עד אחר הפסח

  ג עמ' מד"תשע ,עיון הפרשה

איך שייך כלל שיעור אצל חמץ, מכזית,  בפחותאינו עובר בל יראה ובל ימצא איסור ]  שיעור כזית בחמץ

שיעור איסור ,  ונמצא שאין כאן כזית, הא כיון שיש מצוה לשרוף את החמץ א"כ כתותי מכתת שיעוריה

בהכי חייביה רחמנא  -מצוות שאני ומשום חשיבות החמירו בשיעורן  -חמץ עד שיעור דאורייתא לא בטיל 

דינו  -כתמ"ש הוי חסרון בדבר שלם  - השבתתו בכל דבר תותי מכתת שעוריה,אכילת לית בהו כ איסורי -

דבר שדין  -ביעור חמץ הוי דין במקום  -ביעור חמץ אינו דין בחמץ עצמו  -בשריפה הוי רק בפסח עצמו 

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' עד(  י"ב תרוצים  (ולא יראה לך חמץ) [ביעורו בכזית לית ביה כתמ"ש

ו של בל יראה ובל ימצא, מדוע נחלקו ב"ש ]לדעת הסוברים שלא לוקים על לא אזהרת לאו דלא יראה

א יראה לך חמץ ול) הרי ממה נפשך לא לוקה ואיסור יש כבר בחצי שיעור?[ וב"ה בשיעור חמץ לעבור עליו,

 תש''ע )עמ' סז'(  ט''ז תירוצים ,עיון הפרשה  (לךוולא יראה לך שאר בכל גב

של  הבעליםהמקום שבו נמצא  -" גבראאיסור נקבע לפי ה"ההאם ] בל יראה ובל ימצא בהפרשי שעות

בין המקום שבו נמצא  הפרשי שעותנא, כאשר יש . ונפקא מינא לדיהחמץמקום  -" חפצאהחמץ, או ה"

]ישראל[ כבר  החמץבמקום  - חמץ בישראל והבעלים בארצות הבריתהחמץ, למקום שבו נמצא  הבעלים

שה למע יסדרוכיצד  בהנאה,, האם לאחר הפסח נאסר החמץ בבל יראה ובל ימצאהאם עובר  -נאסר החמץ 

כשחל זמן האיסור במקום שנמצא הבעלים  - והבעלים בישראלחמץ בארצות הברית , מכירת החמץאת 

, ומה מכירת החמץאת  מסדריםכיצד  -]ישראל[ החמץ עדיין מותר במקום הימצאותו ]ארצות הברית[ 

 שנתן הרשאה  - בן חו"ל הנמצא בישראל, הדין כאשר הבעלים בישראל ובני ביתו נמצאים בארה"ב

מה דינו של החמץ  -מץ בארה"ב לאחר זמן איסורו בישראל למכירת החמץ בארה"ב, והרב מכר את הח

ממאפיה בבני ברק בשעה שאחד מבעלי  במוצאי חג הפסחמוצרי חמץ שנרכשו , לאחר שעבר הפסח

המאפיה שהה בארצות הברית, ונשאלה השאלה האם יש לחשוש שהקונים בישראל רכשו חמץ שעבר עליו 

ש מאכילת חמץ השייך לבעלי המאפיה השוהה בארה"ב האם יש לחשו, ]הכרעות הפוסקים בנדון[הפסח 

, הגבראאו  החפצאהאם באיסור בל יראה אזלינן בתר , בארצות הברית אחרון של פסחעד לסיומו של 

לאיסור בל  חפצאשהוא איסור  איסור הנאההאם ניתן לחלק בין  •והמשא ומתן בראיות לשני הצדדים 

לישראלי אחר הפסח  הגויסדר קניית החמץ מ, כה למעשהסיכום הדינים הל • גבראשהוא איסור ה ירא

 עולמות, תנג[  כדעת רבנו תם ולמי שנוהג בזמן צאת הכוכבים, הנמצא בחו"ל ולבן חו"ל הנמצא בישראל

]"בעלותו" של חבר הקיבוץ על  לקיבוץ ומוגש בו גם חמץוץ האוכל בחדר האוכל המשותף חבר קיב

  רץ כצבי, תשע"חהחמץ המשותף, בעבר ובהווה, האם דינו כחברה[ 

רים נוספים, סטלינה העשוי מקמח ומים וחומ]משחק דמוי פלהאם מותר לילדים לשחק ב"בר בצק"? 

 וישמע משה, תשע"ח בצק שיחדו אותו לישיבה[

]בעלות חברת ביטוח על חמץ מבוטח, תביעת חברת ביטוח על חמץ שנשרף בפסח,  חמץ מבוטח בפסח

 רץ כצבי, תשע"חשנשרף בפסח[  קבלת דמי ביטוח חמץ

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשל"א(  ]כופה עליו כלי[מחיצה לחמץ 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשמ"ט(]כזית ופחות מכזית[  החמץ דיני פרורי 

 פסח )עמ' שז( -בנתיבות ההלכה ]גורם לממון[  ]הגרמ"ה הירש שליט"א[ חמץ גוי באחריות ישראל

 פסח )עמ' שו( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ש כהן שליט"א[בל יראה 
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יום, חל  ’אבי הבן לכהן את הכסף בתוך ל ]נתןו יום ללידת’ פדה את בנו בחמץ בערב פסח בתוך ל

מי שפדה את בנו בחמץ, באופן שיום שלושים ללידתו חל בתוך , ולכן הפדיון ביום שלושים ומועיל הפדיון

וה פרוטה בבוא שעת החיוב, אבל בשעה שמסר והפסח או לאחר הפסח, ונמצא שהחמץ שפדה בו לא יהיה ש

 וישמע משה, תשע"ו [ים. האם הבן פדוי או לאוה חמש סלעואבי הבן את החמץ לכהן היה ש

 

 מכירת החמץ לגוי נושא בפרשה:

 

 הלכה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"ו   מכירת חמץ

 תורה והוראה, תשע"ז טרת מן הבדיקה?האם מכירת חמץ פו

 מחמדי התורה, תשע"ה  מכירת חמץ שבטלה, האם הואיל ביטול החמץ

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז ה עצמית, מכירה מרוכזת[]ע"י הרב, מכירוי מכירת חמץ לג

 וישמע משה, תשע"ז  ]אסמכתא[התחייבות להעביר חלק מהכנסות "מכירת חמץ" 

הלכה   ]שותפין, בית כנסת, דירה שכורה, אינו בבית בפסח[מכירת חמץ השותפין בבעלויות שונות 

 ומית יגדיל תורה, תשע"זי

    מעדני אשר, תשע"ג  ?א תחנם"האם במכירת חמץ ניתן להיכשל ב"ל

 מרדכי, תשע"ועיטורי קונטרס "עיטורי מרדכי" הלכות מכירת חמץ 

 ווי העמודים, תשע"ז ג ואילך(")עמ' יהרב יו"ט זנגר  -גוי מכירת חמץ ל

 ווי העמודים, תשע"ז  )עמ' כ' ואילך(הרב יו"ט זנגר   -פרטים במילוי שטר המכירה  

]מדין אפוטרופוס, מדין השבת אבדה, זכין לאדם, האם חמץ שלא מכירת חמץ של חולה, בלא ידיעתו 

 מכתלי בית הדין, תשע"זסר[ נמכר באונס נא

 דפי עיון, תשע"ד  ]מדין זכיה, זכין מאדם, אופנים אחרים[הצדדים  מכירת חמץ בלא ידיעת

 וישמע משה, תשע"המכירת חמץ של חברה העומדת למכירה במכרז שייסגר אחר הפסח 

 דפי עיון, תשע"ד ]מדין זכיה, זכין מאדם, אופנים אחרים[מכירת חמץ בלא ידיעת הצדדים 

 נוה ההיכל, תשע"ה    קותיאל, תשע"התורת ימכירת חמץ בזמנינו  

  ]הגר"ש רוזנברג שליט"א[שטר הרשאה למכירת חמץ ]ומכירת י"ג[  ע"י הגר"נ קרליץ שליט"א  

 רגיל  בשליחות בעל החמץ

  בשליחות בעל החמץ  לבעלי עסקיםשטר הרשאה למכירת חמץ ]ומכירת י"ג[ בד"ץ שארית ישראל  

  רגיל

פניני הלכה  טול החמץ, אחר שהחמץ אינו שלו?כיצד חלה מכירת החמץ הנכנסת לתוקף אחר בי

 ע"ח )עמ' מט(אוסף גיליונות ישיבת מיר, תש -
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]הגוי הקבוע התעכב ומכרו את החמץ לבנו בן האחת עשרה, קנין כשדעת אחרת  מכירת חמץ לגוי קטן

דעת אחרת מקנה בגוי, דעת החת"ס דבגוי אין שיעורים וכל שהוא בר דעת קנינו קנין, גוי מקנה אותו, 

וי קטן, קניית החמץ שנתגייר אחר שכבר נהיה בר דעת, האם שייך לקנות את החמץ במוצאי פסח מג

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח במוצאי פסח מגוי גדול שנתפס לבית הסוהר[

שיעורי  ]האם יבערו, או שמא הוא חמץ של הגוי ואסור לשורפו[ מכר כל חמצו ומצא חמץ בביתו בפסח

 (10מ' הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח )ע

 וישמע משה, תשע"ד רכב שנמכר לגוי במכירת החמץ, האם ניתן למוכרו בפסח לישראל?

]יפוי כח מהמוכר לרב השליח, שטר מכירת חמץ והשכרת קרקעות הצעת נוסח לשטרות מכירת חמץ  

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' סו(  ת, שטר שכירות מקום למכירת י"ג[בי"ד ניסן בשחרי

עין יצחק,  מקור מכירת חמץ, סוגי הקנינים, הערמה במכירת חמץ, מכירת חמץ דרך הטלפון[] מכירת חמץ

 תשע"ח

]האם יכולים לשוב לקנות חמץ זה אחר  גוי שקנה חמץ הקהילה ומת, והשאיר בן גוי ובן שהתגייר

ם דין הפסח, האם עבר הבן שהתגייר אך ירש את מחצית החמץ מאביו, עבר על בל יראה ובל ימצא, הא

  דפי עיון, תשע"ח החמץ כחמץ שעבר עליו הפסח[

 

 מצה בפסח מצרים ובפסח דורות נושא בפרשה:

 

 מצת מצרים

 

ומרורים יאכלוהו, ]האם איסור חמץ כבר היה בפסח מצרים, מצוות על מצות מצת מצרים ומצת דורות 

 (עדירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'   ימור מצה לשמה[ומצוות בערב תאכלו מצות, ש

]הגר"ע קורח ביאור טעמי המקרא על הפסוק : "אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ" 

 פסח )עמ' שמב( -בנתיבות ההלכה  [זצ"ל

נו גידולי קרקע, אינו מחמשת מיני ]אינו בא לידי חימוץ, איהאם יצאו ידי חובת 'מצה' באכילת המן? 

 ע"טנועם אליעזר, תש   עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' מד( לה תירוציםדגן, קנו מהגוים[ 

)וישא העם את  ]לא החמיצו בגלל מהירות הדרך, או מחמת המצוה[המצות שאפו בצאתם ממצרים 

 נועם אליעזר, תשע"חבצקו טרם יחמץ, ברש"י( ]יב, לד[ 

 ]שיירי מצוה, האכלת מצה לגוי, האכלת פרוסה הבציעה לבעל חיים[ וות מתוך חביבות עשיית המצ

 מחמדי התורה, תשע"ו   ו"נשיח בחוקיך, תשע ]יב, לד[ )משארותם צרורות בשמלותם על שכמם( 

]חלק ממצות הידור, הידור באופן שלא ניכר הנוי, אחיזת הלולב בתפילה, מצוה בו חיבוב מצוה בגופו 

וב שיירי מצוה, כבוד יותר משלוחו מול הידור מצוה, חיבוב בחטיפת מצוה, חיבוב בגופו לעושי מצוה, חיב

 עומקא דפרשה, תשע"ח ]יב, לד[ ותם צרורות בשמלותם על שכמם( )משאר המצוה בגופו[
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 ]פת הנאפית החמה, לענין חלה, לענין אפיה בשבת, שבח עצים בפת,כיצד נאפתה מצת מצרים ומדוע? 

שיעורי חומש הגר"ח פיינשטיין, הבצק אשר הוציאו ממצרים( ]יב, לט[ )ויאפו את  דין "מן" עליה, מזון רוחני[

 נועם אליעזר, תשע"ח   תשע"ח

 

 ה בפסח דורותמצוות אכילת מצ

 

נועם אליעזר, )ושמרתם את המצות( ]יב, יז[  ]מצה שמורה, לישה קצירה או טחינה[דין שימור במצה 

 תשע"ח

    מעדני אשר, תשע"ג]ברכת המצוות בעמידה[ מדוע יושבים בברכת אכילת מצה?  

בנתיבות ור מברכה, אך איסורא איכא, האם מצוה קיים[ ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[ ]שפטאכל מצה בטפל 

    ' רעח(פסח )עמ -ההלכה 

]עורך הסדר והמסובין, אם אוכלים מהמצה אכילת שני כזיתים מצה אחר ברכת על אכילת מצה 

 שלמים מציון, תשע"ח שבקערה שני כזיתים אך אם אוכלים מצה ממקום אחר די בכזית אחד[

 גניחובסקי, תשע"ז אהגר"האם יצא ידי חובה?  ]פירות גינוסר[יא טפילה לפרי חשוב אכל מצה כשה

 (עדירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'  ]טעמים רבים ורמזים[מדוע המצות עגולות? 

סכנה לו, אינה מצוה כלל או מצוה הבאה בעבירה, אם עברה ]אכילת מצה כשהיא אכילת מצה לחולה 

שיכול לאכול מצה שרויה או מפוררת, יכול לאכול רק כזית יאכלנה  הסכנה באמצע הלילה, חולה

כאפיקומן, שיעור כזית מצה לחולה, אינו יכול לאכול כזית האם יאכל פחות מכזית, לא אכל מצה כלל 

  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"חון[ כיצד יקיים כוס שלישי של ברכת המז

]כזית למצה לכורך, למרור, לאפיקומן רביעית לארבע כוסות, וחישובם, שיעורי אכילה בליל הסדר 

 תורה והוראה, תשע"ה לבריא ולחולה[

]אין כזית לכולם, יחלקו לכל אחד פחות מכזית, או יעדיפו את הכהן, בעה"ב גורל, חצי שיעור במצה 

 עולמות, תיג חייך קודמין[

 עולמות, רמח ]גניבת חפצי מצוה מהודרים[ר מצה כשרה גזל מצה מהודרת והחזי

 מאור השבת, תשע"ד  שיעור כדי אכילת פרס במצות

פניני   ]ביטול מלאכת שמים[רו, ומנעו מאכילת מצה, האם יכול לתובעו על כך? שבר שיניו של חב

 (מקי חמד, תשע"ח )עמ' חשו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גהאם ניתן לכתחילה לפורר את המצה, להקל באכילתה?  

 וישמע משה, תשע"ההאם מותר לתת לקטן לאכול מצה בליל הסדר קודם ההגדה?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   הגר"א עוזר, תשע"ה]עשה דוחה לא תעשה[ מצת טבל 

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' לח( יז תירוצים  ]עשה דאכילת מצות ידחה איסור טבל[מצת מצוה מקמח טבל 

 רובין, קהילת בני תורה הר נוףהרב יצחק   ]לכתחילה, ואם שכח עד ליל הסדר[בדיני הפרשת חלה  
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רובין,  יצחק הרב    נר יששכר, תשע"דם צריך להקנות את המצות לאורח, כדי שיצא ידי חובה?  הא

  וףקהילת בני תורה הר נ

]"בעלותו"  האם יצא ידי חובת אכילת מצה? ,חבר קיבוץ האוכל בחדר האוכל המשותף לקיבוץ

  רץ כצבי, תשע"חשל חבר הקיבוץ על החמץ המשותף, בעבר ובהווה, האם דינו כחברה[ 

ליל הסדר ואח"כ נשתחרר גר שנתגייר בערב פסח מל בעיו"ט וטבל עבד כנעני שאכל מצה ב

האיחוד בחידוד,  ביו"ט אחר אכילת מצה כשיאכל מצה שוב יחזור ויברך והעבד ספק אם יברך

 תשע"ג

]חיוב שכר פועל בכסף או בשוה , וחזר בו ודורש כסף פועל במאפיית מצות סיכם לקבל מצות בשכרו

 מכתלי בית הדין, תשע"ח כסף, תשלום מהמוצר אותו יצר העובד, חזרה מסיכום[

ויבוא, חזר לאכול כדי  ]שכח יעלה ויבוא בליל הסדר, נשים ביעלה אכילת מצה בסעודת ליל הסדר

בליעת הכזית א אחרים ידי חובה, אכילת מצה לעומת אכילה לברכת המזון, כילה במעיו בלבד, ילהוצ

כאחד, חיוב מעשה אכילה במצה, אכילת מצה בסעודת ליל הסדר, סדר נוסף להוציא אחרים, שכח לאכול 

אה בכסנין, לחם משנה בליל הסדר, אפיקומן, לכוין בכוס שניה לפטור כל יין, קביעות סעודה במצה הב

 פסח )עמ' תצה( -בנתיבות ההלכה    ]הגר"י וסלי שליט"א[ אכילת מצה בזמן תוספת יום טוב[

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' סהיכול לקיים מצות אכילת מצה או לפדות את בנו? 

 )עמ' נד)ג "תשע ,עיון הפרשה במצת מצוה ואורח אצל בעל הבית'לכם' 

 (עמ' נד)ב "תשע ,עיון הפרשה  וות מצה בערב יו"ט או ביו"ט להחשיבה כשלמהחריכת קצ

]הנהוג שלוש, ולשיטת הרמב"ם והגר"א שתיים, והאם דעת רש"י  לחן?וכמה מצות מניחים על הש

ארבע לרש"י ושלוש  -וב עלם בעל הפיוט?, מחלוקת נוספת במנין המזבחות שבנה אברהם כדעת ר"י ט

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"חוכנגדן על המשקוף ושתי המזוזות[  -לדעת הפיוט 

מצות ם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ'. הציווי של "שבעת ימים ]על שו מצה זו על שום מה

עיון הפרשה, תשע"ב )עמ'   תאכלו" נאמר עוד קודם ליציאת מצרים, שאז הטעם הנ"ל עוד לא היה בעולם[

 פד( ט תרוצים פב, ועמ'

מצה בקרבן תודה, והרי ריח המצה בולע את ריח  ]היאך הותר לאפות לחמי חמץ עם לחמי גדר "מצה"

 מד 'ט עמ"תשס ,עיון הפרשה החמץ, ואז אינה מצה גמורה[

 ט עמ' מב"תשס ,עיון הפרשה טיבול המצה במלח בליל הסדר

שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו הגדה', והרי חלק מההלל  -]שעונין עליו דברים הרבה   לחם עוני

 ח עמ' קסא )לב תירוצים("תשע ,עיון הפרשה ברכת המזון[שסיימו לאכול את המצה וברכו  נאמר אחרי

 אורות הגבעה, תשע"זמצה עשירה בפסח  

בכדי שיוכל לברך ברכת המזון, בשונה  ] להקפיד בימי הפסח לאכול כזית מצה בכדי אכילת פרס

 שלמים מציון, תשע"ח  מאכילת פת במשך השנה שמחמת רכותה נאכלת מהר[

כל מי שמקפיד לא לאכל ממצות חברו אינו מצטרף, ]זימון כאשר כל אחד אוכל ממצה שלו  צירוף

שנים אוכלים מצות יד ואחד מכונה, אם אינם מקפידים לאכל רק ממצותיהם וכולם מסכימים לשל יד 

 שלמים מציון, תשע"ח  יכול אחד מהשנים לזמן[
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לצרף מצת מכונה ללחם משנה למי שלא נוהג לאכול מצת מכונה, אך רק מצד ]חם משנה במצה ל

החומרא, כשם שהחזו"א התיר בערב פסח שחל בשבת לצרף מצת פסח ללחם משנה לסעודת היום, מצת 

 שלמים מציון, תשע"ח  כאן ניתן לשרוף בקצה[ -ד שנשברה במקצת, כמו בכיכר לחבר ע"י קיסם י

]משגיח מאפיית מצות שתפקידו לומר כל הזמן לאופים קשר ציצית על טליתו "לשם מצת מצוה" 

לדיבורו והלך לביתו וקשר ציצית ומחמת הרגלו אמר לשון זה בטעות, האם מתייחסים "לשם מצת מצוה", 

 הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ח או למחשבתו[

 

 ":מכונה"מצת 

 

חשמלי, שמירה, לשמה, מלאכה בקרקע בשמיטה באמצעות ]המופעלת באופן מכני, באופן מצת מכונה 

 מנחת אשר, תשע"ח   מכונה, מכונה ידנית למצות[

 ששחיטתו ראשון חוכ, החילוק בין מים המופעל ע"י גלגל - במוכני וחט]הש "לשמה" במצת מכונה

אם ה, ניש חוכאו  ראשון חונחשבת כ במכונהית נעשה הפעול האם, פסולה ששחיטתו, שני חולכ, כשרה

, המכונה פעולת זמן כל משךב לשמה"" אמר כאילו נחשב המכונה הפעלת עתב לשמה"ע"י אמירת "

 מכונה מצות אפיית האם הפוסקים מחלוקת ,"עושה הוא ראשונה דעת העושה על "כל ,"לשמה "סתמא

       עולמות, קנח ["לשמה"אפיה  נחשבת

]סקירה היסטורית, נימוקי האוסרים והמתירים, לשמה, לשמה המכונה ידנית,  "לשמה" במצת מכונה

לשמה באוטומציה מלאה, חבורות מהודרות, ארבעת המנהגים הקיימים, האם לשיטת הגר"א, יש לאכל 

 ומק הפשט, תשע"חע  מצת "לשמה" בכל ימי הפסח[

]לשמה במצות מכונה, דעת המקילים, מצוה מן המובחר, שיעור כזית בנפח או  מצות מכונה בליל הסדר

 עין יצחק, תשע"חבמשקל[ 

-לשולחן ביבמס [ביבום ,ם יחוד, מצוות צריכות כוונה, בצדקהבן, לש]לשמה בגט, בקרלשמה במצוות 

 (כה)עמ'  קובץ גיליונות, תשע"ט

 

 :צה כל שבעה ]דעת הגר"א ועוד[אכילת מ

 

כשאוכל מצה עם דג או מאכל אחר, האם מבטל טעם המצה, ומפסדי את המצות אכילת מצה 

ירחון  מצוות המבטלות זו את זו, בליל הסדר, למצה ולאפיקומן, ובשאר ימי החג[]בשבעת ימי הפסח? 

  )לד)עמ'  האוצר )ב(, תשע"ז

פסח )עמ'  -יבות ההלכה בנת   נר יששכר, תשע"גאכילת מצה בשבעת ימי הפסח, האם יש בה מצוה? 

  רסד(

 (פסח )עמ' רפו -בנתיבות ההלכה אכילת מצה לשיטת הגר"א בזמן תוספת יום טוב 

עומק   []מצת יד או מצת מכונה ?האם לשיטת הגר"א, יש לאכול מצת "לשמה" בכל ימי הפסח

 הפשט, תשע"ח
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 :מצה "שרויה"

 

שנאפתה כל צורכה והשרו  - מצה 'שרויה']בקהילות החסידים נהגו לא לאכול  מצה שרויה ומנהגיה

, האוסרים באכילה או גם טעם המתירים, על פי ההלכהזו  טעם חומראאותה או שנפלו עליה מים בפסח, 

 , חליטה ברותחיםאכילת 'שרויה' לאחר , מיד, ומה דין כאשר נותן את המצה לפיו עצם השריהאת 

קיום מצות "כורך" , על מצה חמאה וגבינהמריחת , בביציםאו  מטוגנת בשמן]מצה במי פירות  'שרויה'

יכול 'שרויה' האם לבעל האוכל  נשאהאשה שזה,  להפסיק מנהגהתרת נדרים  אם צריך, ה[בטיבול המצה

, לה, שקשה להם לאכול מצה רגילקטנים, חולים וזקניםמצה 'שרויה' , כוף אותה לבטל מנהג בית אביהל

אחרון לקראת בשביעי של פסח  כופתאותהכנת ]באחרון של פסח  אך מקילים הנוהגים בחומרת 'שרויה'

, לאחר הפסחלא לאכול 'שרויה' גם שמרא חו, השנשתמשו בהם לאכילת 'שרויה' בפסחכלים , של פסח[

 עולמות, קלז]יב, ח[    [הנהגות צדיקים שהפליגו בחומרת שרויה

  ירחון האוצר )ב(, תשע"ז )עמ' ה( ]למשתמשים במצות מכונה[ "שרויה" לא רק לחסידים

 פסח )עמ' תיט( -בנתיבות ההלכה לאכול "שרויה" התרת נדרים למי שנהג לא 

, ב )עמ' ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב  "שרויה"מריחת חמאה או גבינה על מצה למחמירים ב

 (טו

 עב()עמ'  ה, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב    בחלב "שרויה"מצה 

 פסח )עמ' שמד( -בנתיבות ההלכה   ]הגר"נ אברג'ל שליט"א[  בכלי "שרויה" בפסחש השימו

 

 פדיון פטר חמור נושא בפרשה:

 

 ב"נדירותא, תשע     ג"עומקא דפרשא, תשע     ה"הגר"א עוזר, תשע]יג, יג[  פדיון פטר חמור  

 כאיל תערוג,תשע"ז    רוממות, תשע"ז ]ומדוע פודים אותו בשה[ מדוע זכה החמור לפדיון?

וע זכה החמור בשונה מיתר הבהמות הטמאות ]כיצד בא לידי ביטוי במצרים? מד" חמורו של משיח"

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט למצווה על שמו ]פטר חמור[ ?

 ,האם קיים המצוה ולא פדהו בשה נתן פטר חמור לכהן]האם יכול כהן לפדות פטר חמור של ישראל? 

ינת פטר החמור, האם נת האינו שייך לכהנים מה מועיל אםם פטר חמור קודם פדיון הוי ממון הכהנים, הא

 עשר עטרות, תשע"ט ה[ייב במעשר בהמר חמור יחופטיתכן ש

]פדיון ר, התברר שמדובר בפטר חמור שלא נפדה חמור חברו הזיק שדהו, והניזק ערף את החמו

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מז(  ו, קיים מצוה שלא בכוונה[חמור חברו, עריפת חמור חבר

שיעורי  חייו, שווי בשרו כטריפה[]אחר שחיטתו, שווי הכבש בפדיון פטר חמור בשה שנמצא טריפה 

  ליל שישי ישיבת 'ברכת יצחק', תשע"ח
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]שעת חלות הפדייה, דין פטר החמור קודם הפדייה, ממון כהן או ממון ישראל, מצוות פדיון פטר חמור 

 מאור השבת, תשע"זלד, יט[  ]  שה()פטר שור ו ספק פטר חמור[

זיכוי הרבים בהפרשת תרומות ומעשרות ע"י  ]תיקון טבלים,קיום מצוות פטר חמור למי שלא יקיימה 

 (, תשע"ז116עומק הפשט ) [הר"ד בהר"ן, ופתרונות שקדמו לו

 ה"אורות הגבעה, תשעטו[  -]יג, יד  ?מדוע פדיון הבן תלוי בפטר רחם ולא בבכור מאב

 

  : מן המותר בפיךנושא בפרשה

 

]בתפילין או בכל מלאכת שמים, תשמישי קדושה, תשמישי מצוה, שופר מבהמה טמאה, מותר בפיך מן ה

הגר"א ]יג, ט[  )למען תהיה תורת ה' בפיך( פיל כדופן לסוכה, תפירת יריעות ספר תורה בגיד הנשה[

 תשע"ו גניחובסקי,

מחמדי התורה,  ]מי רגלים, ריח שיש לו עיקר[מן המותר בפיך  -בוד עורות לסת"ם בצואת כלבים עי

 (7ני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' פני   תשע"ח

]האם התחש והחילזון היו בעלי חיים טהורים, ומה דין  'מן המותר בפיך' במצוות ובתשמישי קדושה

האיחוד בחידוד,    עולמות, קצג    מאור השבת, תשע"ד    נוה ההיכל, תשע"ד    תא, תשע"ביאוריתוצריהם[ 

 תשע"ב

 

 הפרשה: ענינישאר 

 

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

 ה"מגישי מנחה, תשע

]הלימוד מפרשיות יציאת מצרים, סוף הגלות הנהגת "אלוקי אשר הוצאתי מארץ מצרים  -עבדי 

 -רת ראשי הישיבות תו]י, א[    )בא אל פרעה( אבותיכם" או תחילת הגאולה בגילוי שידוד מערכות הטבע[

  קובץ גליונות , תשע"ח )עמ' יא(

]י, א[    ברש"י( -)בא אל פרעה  'בא' ולא 'לך'[] לעולם אין הקב"ה מזניח את ברואיו -עמו אנוכי בצרה 

 (דבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' 

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

 ה"מעדני אשר, תשע

שיעורי חומש הגר"ח פיינשטיין, )את אשר התעללתי במצרים( ]י, ב[ האם יכל פרעה לשוב בתשובה? 

 תשע"ח

באר  ]גם פרעה יכל לחזור, וגם אדם המצוי בחושך גדול[לעולם אל יתייאש אדם מעצמו ומגאולתו 

 (יב' הפרשה, תשע"ח )עמ
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 ו"מדי שבת בשבתו, תשע]י, ט[    )בנערינו ובזקנינו נלך(  מסירות נפש לחינוך מגיל צעיר

]אין חינוך לקטן  כללה גם קטניםש ליציאת מצרים ,פו בה רק בוגריםבין לווית יעקב שהשתת

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ט(-מציון מכלל יופי]י, ט[    )בנערינו ובזקנינו נלך( [ באבלות, ויש חינוך להלכות חג

]תקנת יהושע בן גמלא, בטיחות הילדים, הורדת חסמים  במוליך בנו ללמוד תורה 'שלוחי מצוה'

שלמים מציון, ]י, ט[    )בנערינו ובזקנינו נלך(  שכיח היזיקא, קטן הלומד האם נחשב מקיים מצוה[בחינוך, 

 תשע"ז

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

למה נצרך להיברא בערב שבת בין השמשות? מדוע נחרטו  ,]מהיכן הגיע? משמעות שמו מטה האלוקים

 תש"ע ,שיעורי הרב רוזנבלום]י, יג[  )ויט משה את מטהו על ארץ מצרים( [עליו המכות? מה עלה בסופו?

מים )לא אוסיף עוד ראות פניך( ]י, כד[  ]אסור להסתכל בדמות אדם רשע[כיצד הביט משה על פרעה? 

 שע"ט )מד(יליונות, תאוסף ג-זכים

)גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות( ]י, האם נטלו בעלי חיים לקרבנות מפרעה?  -זבח רשעים תועבה 

 שע"חמלאכת מחשבת, תכה[ 

 ה"אשכול יוסף, תשע]יא, ג[    ?היאך נשא משה חן בעיני מצרים

 שלמים מציון, תשע"חה' את חן העם בעיני מצרים( ]יא, ג[  )ויתןונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם 

  ב"פניני גבורת עקיבא, תשע]יב, ב[    ]שיטת הרמב"ן וספירת השנים[ת החודשים מניסן  יחיוב מני

חמד,  פניני חשוקי תב כך הוא בחזקת אינו ירא שמים[]בגט, בשטרות, האם הכוכתיבת תאריך לועזי 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח  תשע"ח )עמ' יח(

]העדפת שכן, העדפת בני ה אצל שכן הגר לידו או אצל שכן שחנותו ליד חנותו? האם להעדיף קני

פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' )ושכנו הקרוב אל ביתו( ]יב, ד[ העיר, מי קודם בצדקה שכנו או העובד אצלו[ 

19)  

]לא היו בשיעבוד ולא קבלו עבוד מה אכלו שבט לוי בזמן השי -ליו עול חשבונות הרבים ופרק מע

)ושכנו הקרוב אל  [קצובה מפרעה, מתנות כהונה ולויה קודם עבודת בית המקדש, למען יחזקו תורת ה'

 אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יט( -מאמרי "עינינו גל"  ביתו( ]יב, ד[  

)ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין  ]שתי מצוות דם מילה, ודם פסח[? "האם יש מצוה ב"דם המילה

 )עמ' כז( אספקלריא, תשע"חהערביים( ]יב, ו[ 

שטח של ד' אמות רוחב ד' אך יש בו ו ד' שאין אורךכ] פחות מד' על ד' אמותחדר שגודלו חיוב מזוזה ב

, 'היכר ציר'פתח בין שני חדרים קובעים את המזוזה לפי , במקום המזוזה בצד ימין לכניסהרבועות, 

חייב ר קטן ששימושו כך, חדאבל  על ד'חידושו של החמודי דניאל, שדווקא בית דירה צריך שיהא ד' 

 מימיןחדר גדול שממנו יוצא חדר קטן, לקבוע מזוזה  ,חידושו של רבי עקיבא איגרבפחות, במזוזה גם 

חיוב ,  די דניאל ורעק"אדברי הפוסקים בנדונים המסתעפים מחידושיהם של החמו ,החדר הגדול תלכניס

האם מספק , ברוחב אך יש בו כדי לרֵבע  מזוזה כאשר בחדר קטן היוצא מהגדול אין ד' אמות באורך או 

מזוזה  ,מרפסת או גינה שנכנסים לתוכן מהבתים ]ואין להן פתח יציאה נוסף לחוץ[, יקבע בפתח ב' מזוזות

, יטת הגר"ח נאה ולא לפי שיטת החזון אישמקום ששטחו ד' אמות לפי ש, בפתח מעלית, בחדר ארונות

טעם מצות , ה, ארונות קיר[ ממעטים משיעור ד' אמותהאם חפצים הקבועים בבית ]מקרר, ספסל, הסק

 עולמות, פט  ]יב, ז[ )שתי המזוזות(   מזוזה והכוונות בקיומה[
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 ו"שמעתתא עמיקתא, תשע]יב, ז[    )שתי המזוזות(קביעת מזוזה בחנויות ומשרדים  

שנאפתה כל צורכה והשרו  - מצה 'שרויה']בקהילות החסידים נהגו לא לאכול  מצה שרויה ומנהגיה

טעם המתירים, האוסרים באכילה או גם , על פי ההלכהזו  טעם חומראאותה או שנפלו עליה מים בפסח, 

 , חליטה ברותחיםאכילת 'שרויה' לאחר , מידומה דין כאשר נותן את המצה לפיו , עצם השריהאת 

קיום מצות "כורך" , על מצה חמאה וגבינהמריחת , בביציםאו  מטוגנת בשמן]מצה ות במי פיר 'שרויה'

יכול 'שרויה' האם נשאה לבעל האוכל אשה שזה,  להפסיק מנהגהתרת נדרים  אם צריך, ה[בטיבול המצה

, , שקשה להם לאכול מצה רגילהלקטנים, חולים וזקניםמצה 'שרויה' , ה לבטל מנהג בית אביהכוף אותל

אחרון לקראת בשביעי של פסח  כופתאותהכנת ]באחרון של פסח.  אך מקילים גים בחומרת 'שרויה'הנוה

, לאחר הפסחלא לאכול 'שרויה' גם שחומרא , השנשתמשו בהם לאכילת 'שרויה' בפסחכלים , של פסח[

 עולמות, קלז]יב, ח[    [הנהגות צדיקים שהפליגו בחומרת שרויה

כיפור קודם הבדלה, שהחיינו בהדלקת  ם]רחיצה וסיכה במוצאי יואיסור חמץ בזמן "תוספת יום טוב" 

מישראל )כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא בשבועות[ נרות בתוספת חג השבועות, האם יש תוספת חג 

 נועם אליעזר, תשע"חמיום הראשון עד יום השביעי( ]יב, טו[  

מעדני ב, טז[  ]י )אך אשר יאכל לכל נפש( ]היתר אוכל נפש ביו"ט[ביו"ט   מילה הדלקת נרות בברית

 ב"אשר, תשע

]יב,  )אך אשר יאכל לכל נפש(  ]בישול ביום למען מאכל אדם ולא מאכל בהמה["אוכל נפש" ביום טוב 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"חטז[  

 )אך אשר יאכל לכל נפש(למלאכה ביום טוב, נאמר רק בשביעי של פסח?  מדוע היתר "אוכל נפש"

 מעדני אשר, תשע"ח ]יב, טז[

 נועם אליעזר, תשע"ח)כל מלאכה לא יעשה בהם, ברש"י( ]יב, טז[ שבת איסור אמירה לגוי ביום טוב וב

 ב"ני אשר, תשעמעד]יב, יט[  ית חלב בפסח מפרה שאכלה חמץ  ישת

בזכות  ]קבלת התורה במדבר היתהשל אכילת חמץ הקדימה תורה גר לישראל?  "כרת"מדוע רק ב

בא שהגר אמונה בה' לצאת ממצרים בלא לשאול מה יאכלו, ונהיו עם ה' וזרעם, זכרתי לך חסד נעוריך, אך 

)ונכרתה  אל להיות עם ה'[בדבר שבזכותו נכנסו ישר אינו מאמיןמוכח שחמץ,  אוכללהיות מישראל, ו כעת

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"חהנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ( ]יב, יט[ 

ה ]כשמוזכר ישראל, כל האזרח בישראל, מעש ?מדוע מפורש בתורה חיוב בגר בשונה מכל איסור

היא מעדת ישראל בגר )ונכרתה הנפש ה  בישראל, בני ישראל, טומאת לידה, גונב נפש, סמיכה על קרבן[

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"חובאזרח הארץ( ]יב, יט[ 

 ה"מעדני אשר, תשעכא[   ]יב,שמחת יו"ט   -ביקור קרובים ביו"ט 

]ומשה הפך הסדר, והוסיף אגודת אזוב, סדר הדברים סדר נתינת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו ]יב, כא[ )והגעתם אל המזוזות( מעכב, סדר הדברים בעשיית נחש הנחושת[

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

אה, תורה והור]יב, כא[  )משכו וקחו לכם(   ממשיכת השה דזו דרך קנין[]לימוד קנין חפצי מצוה, במשיכה 

 נועם אליעזר, תשע"ח   ג"תשע

    ה"במשנת הפרשה, תשע]יב, כו[    )מה העבודה הזאת לכם( ]מפתח מהעבר[ ?ני הרשעמדוע מקהים שי

 במחשבה תחילה, תשע"ח
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קובץ גיליונות, -מציון מכלל יופי]לגבי הוצאת בצקם, ושאילת כלי כסף מהמצרים[   'העם' ו'בני ישראל'

 תשע"ט )עמ' ט(

)וגם ערב רב עלה [ רפם]מי היו, כמה מנו, מדוע נקראו כך, חרטומים, מדוע הסכים משה לצה'ערב רב' 

 , תשע"טיפקודיך דרשת  עמם( ]יב, לח[

אפרים שיצאו ממצרים בני  א בין שלשים שנה שנוספו בחטא מכירת יוסף לטעותהקשר הנפל

 שבילי פנחס, תשע"ט[ )ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה( ]יב, מ לפני הזמן ונהרגו

ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות ) יו בני ישראל במצריםושלושים שנה שהחשבון ארבע מאות 

 טמלאכת מחשבת, תשע"  [שנה( ]יב, מ

 .[באות'? מה משמעותו של שם זה? והקשר למראות הצובאות.]מדוע נגאלו ישראל בשם 'צצבאות ה' 

 תשע"ד ,שיעורי הרב רוזנבלום]יב, מא[   )יצאו כל צבאות ה'(

מקרים מיטה, ]שומר פיקדון שהשאיר דלת פתוחה בליל פסח, קריאת שמע על הליל שימורים בהלכה 

 מעדני אשר, תשע"ח)ליל שימורים הוא לה'...לכל בני ישראל לדורותם( ]יב, מב[  שניזוקו בליל פסח[

  מחמדי התורה, תשע"ח[ ליל שימורים] לאור הנר מחשש 'שמא יטה'?מדוע לא אסרו קריאת ההגדה 

 אמרי עזר, תשע"ח  גלות וגאולה 

 ד"כאיל תערוג, תשע]יב, מב[    (זצ"ל)במשנת הגראי"ל שטיינמן הגאולה העתידה  

)ועצם לא תשברו  יצאו בחיפזון ממצרים? כיצד הדבר השפיע על מצוות קורבן הפסח?מדוע ישראל 

 תשע"א ,רי הרב רוזנבלוםשיעוב, מו[  ]יבו( 

במקדש, מלמד תינוקות, ]תשלום על ביצוע מצוה, דין תורה, עדות, הזאה תשלום למוהל בברית מילה 

הוצאות נסיעה, שכר כפועל בטל, שכר על הטרחה, שכר בדיקת וביקור התינוק, 'שכר שבת', מוהל מומחה 

שכר ריפוי, מוהל הנוטל שכר האם פוטר כשיש עוד מוהלים בעיר, למול בשעה מסוימת או במקום מסוים, 

 עומק הפשט, תשע"ח]יב, מח[  )המול לו כל זכר(   מתחנון[

]נחלקו הראשונים  ביבמות אם חובת המילה היא לבנים שהיו לו בגויותו )תוס'( או   מילת בני גר תושב

למול  לבנים שנולדו אחר שנתגייר )רש"י(. וקשה בדעת תוס' הא אחר גרות ישראל גמור ופשיטא שמחוייב

בנים שנולדו לו קודם גירותו ולא מלו ן שנולד ומדוע ששנתגייר כקט בניו, בנוסף קשה בדעת רש"י הרי גר

וכי יגור אתך גר ועשה פסח לה' המול לו )  [הרי אין להם קשר קורבה ,עצמם, יעכבוהו מאכילת קרבן פסח

 יב תרוצים  רשה תשסז )עמ' סה(עיון הפ  [יב, מח] (רכל זכ

 טמלאכת מחשבת, תשע" ]ברית מילה בלילה[בני ישראל בלילה? את  ומלכיצד 

ירחון האוצר )כד(, תשע"ט האם הסנדק יושב על כסא של אליהו או על כסא אחר בברית מילה?  

 (זר)עמ' 

 (רידירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' משמעות השאלה בפדיון הבן "במאי בעית טפי"  

לאכל קרבן פסח, מחובר לגוף, עתיד ליקצץ, שיער, חציצה בשערות[ ]האם מעכב חיבורין בעור הערלה 

 נועם אליעזר, תשע"ח ]יב, מח[  )המול לו כל זכר(  

 ד"יהודה, תשעאשר ל]יב, מח[  )המול לו כל זכר(  חיוב סעודה בברית מילה  

 מחמדי התורה, תשע"חברית מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט?  -איך מלו ישראל בליל פסח 
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 אבי עזרי, תשע"ז  ה מהנהגת פרעה נכללת בציווי זה[]הרחקכמעשה ארץ מצרים לא תעשו 

שראל, אין טבע ץ ימצרים נועדו לחיזוק האמונה, מדרגת האמונה תנאי לאריציאת ניסי ]מצוות האמונה 

 )עמ'דרכי החיזוק, תשע"ט  ויהי בעצם היום הזה( ]יב, נא[) ומנהגו של עולם, תפילה לזכות למדרגת האמונה[

 (ה

)ויהי בעצם היום ]אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה[ האמונה בהשגחה פרטית  -זכירת יציאת מצרים 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' א(הזה( ]יב, נא[ 

בינת החכמה על משך החכמה, לא על רגשות ד באמונת ישראל הנשענת על ידיעה ביחוד ה' והמיוח

 תשע"ט

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נב(]לא הוזכרה בגמרא[ מדוע הוזכרה יציאת מצרים בברכת המזון? 

ישיבת     פרי ביכורים, תשע"ז    ב"נוה ההיכל, תשע]יג, ג[  יל פסח  כירת יציאת מצרים בכל יום ובלז

 מיר, תשע"ז

על קיום  לברךהאם מותר לנשים ] מצות עשה שהזמן גרמא -חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים 

הגדרת מצוות עשה , פרטי המנהגים למעשה, [ציצית, שופר, סוכה ולולבמצות עשה שהזמן גרמא ]כגון: 

 במצות סיפור יציאת מצרים, נשים חייבותדעת החינוך ש [,ספירת העומר והבאת ביכורים], אגרמשהזמן 

מצות ב, בזכירת יציאת מצריםמחלוקת הפוסקים האם נשים חייבות , והרי זו מצות עשה שהזמן גרמא

בספירת  ,ברכת האילנות, ברכות השחר, פסוקי דזמרה,  בבהבדלה וברכת הנר בהבדלה, קידוש לבנה

 ד"הגר"א עוזר, תשע  עולמות, רמ]יג, ח[    לבנך(הגדת ו) ההלכה והמנהג למעשה[ - העומר

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  ח[]יג,  )והגדת לבנך ביום ההוא(מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר 

שמחת יום והגדתך לבנך, ]תשאר לבד לנסוע לנכדו לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים כשאשתו 

פור רים, סייפור יציאת מצרים, שמחת יום טוב מול עיקר מצוות סיפור יציאת מצטוב מול הידור במצוות ס

קובץ -פניני חשוקי חמד  ח[]יג,  )והגדת לבנך ביום ההוא( [נכד אב וכשאין לולכשיש יציאת מצרים לנכד, 

 )עמ' ז( גיליונות, תשע"ט

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ג, טו[)וכל בכור בני אפדה( ]יהוצאות ממון בכדי לקיים פדיון הבן בזמנו 

 כב(

פניני חשוקי [ באושוויץעומד להיכנס למשרפות פדיון הבן ב]אין לו כהן לפדות בנו, האם יתן להקדש? 

 חמד, תשע"ח )עמ' מה(

 חמד, תשע"ח )עמ' נב( פניני חשוקי'? ברוב עם'פדיון הבן במקום שיש הרבה ילדים האם נחשב 

)וכל בכור בני אפדה( ]יג, טו[  מועילה פדיה[]פדיון הבן קדושת הגוף, האם פדיון בכור ישראל במצרים 

 נועם אליעזר, תשע"ח

]תינוק שנולד עם מום שהלכתית הוא "טריפה" אך ניתן לרפא ע"י ניתוח חייב שאלות בדיני פדיון הבן 

דותו דרובם ישראלים ודע יחוס משפחתו ונולד לו בן בכור האם חייב לפבפדיון הבן, בעל תשובה שאינו י

האם יכול הכהן לחייב האב ולא כהנים ולוים, או שאינו חייב דאין הולכין בממון אחר הרוב, רוב מעליא, 

 פניני אי"ש, תשע"ח )וכל בכור בני אפדה( ]יג, טו[ לפדותו מדין לצאת ידי שמים, לפדותו בלא ברכה[

[  יג, טז( ]והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך) בר חיובא  ע''י גוי או אשה ין על גופו שלהנחת תפיל

 תשע''ב )עמ' מד'( ,עיון הפרשה
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האם מים מהוים חציצה, בגדי כהונה,  ]אחר מקוה ולא נתנגב,ים וע או ראש רטובזרין על הנחת תפיל

נוה [  יג, טז( ]והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך) [במינו, חציצת רוב וחציצת מיעוטנטילת לולב,  מין 

 ההיכל, תשע"ו

  )הרמב"ן בסוף הפרשה(ומשמועתם לדורנו   -יסודות האמונה הכתובים בדברי הרמב"ן בפרשתנו 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ט   מיר, תשע"ח )עמ' ט( אוסף גליונות ישיבת -ליהו נחל א

מה הבינה שנצרכה "בינה" כדי לקבוע "שמונת" ימי ] )הרמב"ן בסוף הפרשה( השווה והשונה -נס וטבע 

וע ימים טובים להודות על הנס, ביאור דברי הרמב"ן והודאה, הלוא דבר פשוט הוא שיש לקבהחנוכה בהלל 

"מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה" ]תפקיד הניסים 

דברי אמת,    עולמות, קפה משמעותם והוראתם נצחית[ -בעבודת השי"ת[, ענין המועדים שקבעו חז"ל 

 תשע"ט   תשע"ח

   תשע"חדובב שפתיים,   ה()הרמב"ן בסוף הפרשמציאות החיים של כל אחד ואחד כולה נס 

קובץ גיליונות, -גיליון תורת רבותינו  ה()הרמב"ן בסוף הפרשת יציאת מצרים בפרשת מזוזה? ן מוזכרכהי

 )עמ' טו( תשע"ט

 

 נושא אקטואלי : 

 

בנה תוספת בניה וכתוצאה מכך יש נזילת מים לדירה שתחתיו, או לחפצי השכן  -הרחקת נזיקין 

 בינת המשפט, תשע"ט

תלאי ]מקל הליכה של חיגר, שעון כיס, אזיקים, לצאת בשבת לרה"ר עם תג זיהוי של בית חולים 

שמעתא  צהוב, תחבושת לחולה, הורי תינוקות או חולים המאושפזים ועונדים תג זיהוי המהודק לידם[

 עמיקתא, תשע"ט

שמעתא  ]על פרותיה, על מחייתה[? אכל מזונות מדגן ארץ ישראל כיצד חותם ברכה מעין שלוש

 עמיקתא, תשע"ט

 (יזירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ'   אחרותלעומת מצוות  -מעשרה ראשונים לתפילה להיות 

 (לאירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' עת חזרת הש"ץ  שמי

 (מוירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' ן  בעל קורא עבריי

 (נהירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ'   הבאת ילדים לבית הכנסת בשעת התפילה

 (סהירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ'   קידוש והבדלהזמני 

ירחון האוצר )כד(, ]האם לסמוך עליה בדיעבד לענין הפסק טהרה?[  שיטת רבנו תם לגבי שקיעת החמה 

 (קיתשע"ט )עמ' 

)החודש הזה לכם ראש חודשים, ברש"י(  דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל בזמן צאת הכוכבים לשיטת ר"ת

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קיד(]יב, ב[ 

 (קצחירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' לימוד נשים את ההלכות הנצרכות להן  
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 בא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

זה להפיץ דף 

 םלתועלת הרבי

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

ירחון   שגת גבול, מסחר[תו, ה]תחרות עסקית, יורד לאומנפתיחת חנות מכלת חדשה מול חנות קיימת 

 (רמדהאוצר )כד(, תשע"ט )עמ' 

 (רנזירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ'   לשמש מדובב בכלא

 (שכטירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' רי חז"ל  'גן עדן' ו'גיהנם' בדב

חיבור בין האותיות, האם מותר לפותחו ולסוגרו  ר שדפיו קרועים, וע"י פתיחה וסגירתו נוצרספ

 האיחוד בחידוד, תשע"ב ]עוגה שעליה עוגיות, חיבור ארעי[   ?בשבת

]קידוש על כוס בחללית בהעדר כוס של ברכה חיוב על הגברא או מחמת הכוס?  -קידוש ללא כוס 

ריאות, שתיית יין שבע ברכות קודם האסור בשתיית יין מטעמי בכח המשיכה, קידוש ללא כוס לאדם 

 רץ כצבי, תשע"ט הבדלה[

ת הערוב, ה, מזונות אחרים, לצורך מצוה, הנחת פ]בתיק אוכל בגן, בשקיות ניילון לחלוקתליית לחם 

 עומק הפשט, תשע"ט, אפיקומן לשמירה[ חמץ אחר בדיקה

 ,הפסד מצוה כנגד קיום מנהג שלא נזכר בתלמוד]נשיאת כפים ברווק, ברכת כוהנים שאינם נשואים 

עין ת[ ויעשו כולם אגודה אח, מקדשהאם כהן שאינו נשוי פסול לעבוד בבית ה, שאינו שרוי בשמחה הןכ

 יצחק, תשע"ט

 (זמ)עמ'  קובץ גיליונות, תשע"ט  להלכות עירובין הנוגעות לכל אדםיחה פת – רובפתח העי

שמתוך שבחו יבא לידי  , מדוע אין חוששיםלשבח חתן ברבים] בעניני נישואין הערותגיליון מיוחד ובו 

אינו מוצא מי שילווה . חתן שלדבר לה"ר על אשתו )מצא או מוצא(ת שאין לו. . לשבח חתן במעלוגנותו

יש רי למחותנים ים 'שהשמחה במעונו' המברכ'זוגות' בחתונה. כיצד . מדוע אין חשש אותו לבית הכנסת

ת. על תפילה בבית ולא בבית הכנסת. מדוע בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל צער בגלל ההוצאות המרובו

 שע"טעדני אשר, תמ ממצרים[

 

 

 לע"נ

 ע"הרוזא שושנה ברכה וינגרטן מרת 

 ישראל וינגרטן באמו של יבלחט"א הר

 יוזמי אתר "בינינו"מ

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע,שימת תפוצה לקבלת העלון להצטרפות לר

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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