לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בא

פרשת בא

באתר "בינינו" :
(קישורים להורדה חינם)

למאגר עלוני

לבית ולמשפחה:

פרשת השבוע
פנינים  -תשע"ד תשע"ג תשע"ב

ומועדים

יחי ראובן  -תשע"ז

(גם משנים

שבת טיש  -תשע"ז
מאורות הפרשה  -תשע"ג
עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ז
איש לרעהו  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב

קודמות)
באתר "בינינו":

דברי יושר  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ה תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז
אוצר פניני החסידות  -תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

יבוצעו בו
שינויים

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

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

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

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

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת בא ( 115עמ')

באתר "בינינו" :

הכנת סעודה לעדי קידוש החודש [אסור ליטול שכר על הגדת עדות] מעדני אשר ,תשע"ו

עדים לקידוש החודש שהוזמו

למאגר עלוני

[יב ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה תשע"ז

פרשת השבוע

[יב ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

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

הגר"א גניחובסקי,

תשע"ז
קידוש החודש בירושלים [אשר בדא מליבו ,ע"י ירבעם בשומרון ,בחו"ל] שלמים מציון ,תשע"ו
עיבור השנה במלך וכהן גדול הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

מצוות קידוש החודש בזמן הזה.

שיעורים על
פרשת בא

נושא בפרשה :קידוש החודש

עדים לקידוש החודש שיהיו גדולים רק מכח עדותם

לצפיה בעשרות

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

באתר "בינינו":

נושא בפרשה :קידוש לבנה
ניתן להעביר או
דיני קידוש לבנה

[יב ,ב] מאור השבת ,תשע"ג

קידוש לבנה בליל שבת או בערב שבת

(החודש הזה לכם) [יב ,ב] נוה ההיכל ,תשע"ד

ספירת העומר או קידוש לבנה ,מה קודם?

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

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

מדוע אין מקדשים הלבנה בשבת? מדוע לא נהגו הנשים בקידוש לבנה? ומדוע אין מברכין
שהחיינו על מצווה זו? (החודש הזה לכם) [יב ,ב] מעדני אשר תשע"ו

קידוש לבנה במוצ"ש ביחיד או ביום חול ברוב עם

[יב ,ב] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

קידוש לבנה [כהקבלת פני שכינה ,אשר במאמרו ברא שחקים ,טעות דור אנוש ,הידיעה כי אין עוד
מלבדו ,להשיב עליכם השלום באמצע הברכה ,שלום עליכם לג' בני אדם או די באדם אחד ,משיב הריהו
כשואל ,לקדש לבנה ממטוס ,למימריה מעומד ,האם מותר ללכת באמצע הברכה] שלמים מציון ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :תפילין
הקשר בין תחילת פרשת בא ,לחיוב הנחת תפילין

שבילי פנחס ,תשע"ז

ה"פאר" שבתפילין [תפילין של הקב"ה ,טוטפות ,זיכרון] נר יששכר ,תשע"ז
תפילין  -שורש המילה ומשמעה [תפל  -חיבור ,פלל  -עדות ,פלא  -הבדלה] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

דיני ריבוע בתפילין

[יג ,ט] מאור השבת ,תשע"ד

הלכות בתי תפילין

[יג ,ט] עומקא דפרשא ,תשע"ד

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת בא
באתר "בינינו" :

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

תפילין שנפלו

(לאות על ידך ולזכרון בין עיניך) [יג ,ט] נוה ההיכל ,תשע"ה

מצוות תפילין

[במשנת הגראי"ל שטיינמן שליט"א] [יג ,טז] כאיל תערוג ,תשע"ה כאיל תערוג ,תשע"ו

כאיל תערוג ,תשע"ז

פרשת השבוע

אנוס ויכול להניח רק תפילין של יד או של ראש

מחמדי התורה,

תשע"הhttp://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_77.pdf
לאכול ולשתות כשתפילין עליו

[יג ,טז] מעדני אשר ,תשע"ד

כהנים בעבודתם  -מניחים תפילין?

במשנת הפרשה ,תשע"ד

שאלות בהלכות תפילין [אבל ביום א' האם יניח תפילין של יד שלא נקראו פאר? נהפכו רצועותיו האם
צריך כפרה? הנחת תפילין לחולה ע"י עובד זר או אשה?] מעדני אשר ,תשע"ו

הנחת תפילין בשעת ברית המילה

(גם משנים

קודמות)
באתר "בינינו":

מחמדי התורה ,תשע"ג

[מרובע ,ד ,ד כפולה] נוה ההיכל ,תשע"ה עומקא דפרשה ,תשע"ד

גדר מצוות הנחת תפילין [פעם אחת ביום או פעם אחת ביממה ,הניח בלילה פוטר את היום שלאחריו,
שיטת רבינו אליהו שיש מצוה לקשור מחדש תפילין בכל יום ,מצוה חיובית או מצוה קיומית ,יניח עכשיו
לזמן קצר או אח"כ לזמן רב ,זריזין או ריבוי] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הברכות על הנחת תפילין [שתי הברכות ,מחלוקת הראשונים והפוסקים ,נוסח הברכות 'להניח' ו'על
מצוות' ,ברכה אחת לשתי התפילין או שתיים ,הבדל בין ברכות הנהנין וברכות המצוות בסח ביניהן,
המנהג לומר בשכמל"ו מיד] הגר"א עוזר ,תשע"ה

מדוע הניח רבי יוחנן תפילין רק בפסח

להפיץ דף זה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה

ב רך על תפילין של יד ,וראה שהם פסולים ,האם ימשיך לשל ראש כשר ,או יניח קודם של יד
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

תפילה בציבור בלא תפילין ,או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד ,מה עדיף? [ואם הוא עשירי
למנין] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

ניתן להעביר או

מעדני אשר ,תשע"ד

מנהג הבני יששכר בגיל התחלת הנחת תפילין ,וטעמו

כשר?

ומועדים

[יג ,טז] מעדני אשר ,תשע"ד

מעלת התפילין במשנת גדולי החסידות

צורת קשר תפילין של ראש

למאגר עלוני

יבוצעו בו שינויים

תפילין שהניחו בני ישראל במדבר [של רש"י או ר"ת ,מאימתי נצטוו במצרים במתן תורה או כניסתם
לארץ ,תפילין של בני אפרים] נוה ההיכל ,תשע"ג

פגע תחילה בתפילין של ראש [אין מעבירין על המצוות]

חליצת תפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף
זמן החיוב לבדיקת תפילין [התדירות]

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד (עמ' )4

מחמדי התורה ,תשע"ג

שיעורים על
שיעורים

נוה ההיכל ,תשע"ג

פרשת בא

האם ריבוי שער חוצץ בתפילין של ראש? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

האם לאפשר הנחת תפילין לחולה במחלה מדבקת ,ששורפים כל חפציו? [איסור מחיקת ה' בגרמא]
במשנת רש"י ,תשע"ב

איסור היסח הדעת בתפילין

באתר "בינינו" :

[בזמן שמקיים מצווה וכשאינו מקיים מצוה בהם] שלמים מציון ,תשע"ו

מאור השבת ,תשע"ד מחמדי התורה ,תשע"ו

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג

הנחת תפילין בשבת למהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

אשה שלבשה תפילין ,האם נחשב מלבוש לענין יציאה בשבת לרה"ר
מי שנשרו מקצת שערות ראשו בזמן הזה ,כיצד יניח תפילין של ראש?

למאגר עלוני

מעדני אשר ,תשע"ו
מעדני אשר ,תשע"ג

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

לצפיה בעשרות

פרשת השבוע
ומועדים

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

מדוע מניחים תפילין ביד שמאל

(גם משנים

[יג ,טז] אשכול יוסף ,תשע"ד

קודמות)

נושא בפרשה :תפילין של "רבינו תם"
קריאת שמע עם תפילין של רש"י ור"ת

באתר "בינינו":

מחמדי התורה ,תשע"ה

תפילין של רבינו תם [מחלוקת רש"י ור"ת ועוד שיטות בסדר הנחת הפרשיות בתפילין של ראש ,מאימתי
נוצרה המחלוקת ,מה הניח רש"י לר"ת בהגיעו למצוות ,עדויות קדומות ,מקור המנהג להניח כרש"י וכר"ת
ולא שאר השיטות ,מי ראוי להניח גם ר"ת ,סדר הנחתם ,ברכה על של ר"ת ,הנחתם בכיסים נפרדים ,דינים
שונים] עולמות ,מ

חשש יוהרה בהנחת תפילין של רבינו תם ,ובהלכות נוספות

תורה והוראה ,תשע"ה

נושא בפרשה :קרבן פסח

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

הקרבן קרבן פסח ע"י יצחק אבינו [הקרבת קרבן פסח כשבנו ערל ,שלא למנויו ,בפחות מחמישים
איש ,בבמת יחיד] מעדני אשר ,תשע"ג

האם ברכו שהחיינו בשחיטת קרבן פסח

[יב ,ו] מעדני אשר ,תשע"ג

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

שינויים

הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל ,וכן לפטור מקרבן פסח
שלוחו של אדם כמותו בקרבן פסח

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

(ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל) [יב ,ו] שלמים מציון ,תשע"ו

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

טומאה בציבור בקרבן פסח

שיעורים על

הגר"א עוזר ,תש"ע

שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?
הערות במצוות הפסח לפי ספר החינוך

לצפיה בעשרות

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

מגישי מנחה ,תשע"ה

אמירת קרבן פסח [בערב פסח אחר מנחה] מסידור רבי יעקב עמדין זצ"ל

תורת הקרבנות ,תשע"ו

פרשת בא
באתר "בינינו" :

גדר מצוות הקרבת קרבן פסח [שחיטתו מצוה בפני עצמה] זרע ברך ,תשע"ו
ספיקם של בני בתירא לגבי פסח בשבת [הלא גם פסח מדבר היה בשבת?] נוה ההיכל ,תשע"ג

בדין אכילת שובע בקרבן פסח
מומר באכילת קרבן פסח

מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מגישי מנחה ,תשע"ו
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

איסור אכילת קרבן הפסח חי

כל דצריך? הרי הפסח נאכל רק למנויו?

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

צלי אש בקרבן פסח

[יב ,ח] הגר"א עוזר ,תש"ע

קרבן פסח  -אכילתו

[יב ,ח] עומקא דפרשא ,תשע"ב

אכילת קרבן פסח על השובע

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

(האם הוא מדין 'למשחה') [יב ,ח] א גליציאנער שטיקל תורה ,תשע"ה

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

אכילת קרבן פסח בחצר הבית

למאגר עלוני

קודמות)
באתר "בינינו":

(בבית אחד יאכל) [יב ,מו] מעדני אשר ,תשע"ג

נושא בפרשה :השבתת חמץ וביעורו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

המקדש אשה בחמץ האסור מדרבנן
חיוב ביעור חמץ הזולת

[יב ,טו] אורות הגבעה ,תשע"ד

(בכל גבולך) [יג ,ז] מעדני אשר ,תשע"ג

מצוות השבתת חמץ  -חיוב גברא או חפצא
השבתת חמץ בערב פסח

[יב ,טו] אורות הגבעה ,תשע"ג

(תשביתו שאור מבתיכם) [יב ,טו] המצוות בפרשה ,תשע"ו

נאמנות קטן בבדיקת חמץ.

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

בדק חמץ ולא בירך ,האם יברך בשעת השריפה
שריפת חמץ ברשות הרבים

לתועלת הרבים

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

שינויים

גדרי השבתת חמץ

הגר"א עוזר ,תשע"ד

דין תשביתו בתוך הפסח

מחמדי התורה ,תשע"ה

בדיקת חמץ בהעברה בלא חיפוש

לצפיה בעשרות

שלמים מציון ,תשע"ו

שיעורים על

נאמנות אשה בבדיקת חמץ [ובעדות ,ובכשרות] עולמות ,קמז
דברי הלכה ,תשע"ו

דיני בדיקת חמץ

תורה והוראה ,תשע"ב

האם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי הקודש בבית הכנסת לקראת פסח

האיחוד בחידוד,

תשע"ד

פרשת בא
באתר "בינינו" :

חיוב בדיקת חמץ במקום שאינו בעלים [אורח ,תלמיד ,עובד או חייל] הגר"א וייס מנחת אשר ,תשע"ה

המשכיר בית לחבירו הערב פסח מדוע חזקתו בדוק ,אולי סמך על בדיקת השוכר? [בדיקת חמץ
מספק ,אותו ואת בנו מספק ,ספק דרבנן] אורות הגבעה ,תשע"ז

ביטול החמץ כדת וכדין
ביטול חמץ בלב

למאגר עלוני

רוממות ,תשע"ו

זרע ברך ,תשע"ה

פרשת השבוע

הנהגות בביעור חמץ ובערב פסח .הגר"ח קנייבסקי שליט"א .דברי שיח ,תשע"ו
שריפת החמץ [לא לפסול קודם ,שריפה ע"י קטן] שלמים מציון ,תשע"ו

(גם משנים

ביעור חמץ [חמץ באשפה ,הביתית ,העירונית ,בית משותף] עולמות ,קצח

מכירת חמץ:
מכירת חמץ

ומועדים

קודמות)

הלכה יומית חברת יגדיל תורה ,תשע"ו

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

באתר "בינינו":

מכירת חמץ של חברה העומדת למכירה במכרז שייסגר אחר הפסח וישמע משה ,תשע"ה
מכירת חמץ בלא ידיעת הצדדים [מדין זכיה ,זכין מאדם ,אופנים אחרים] דפי עיון ,תשע"ד

מכירת חמץ בזמנינו

ניתן להעביר או

תורת יקותיאל ,תשע"ה

להפיץ דף זה

שאר עניני הפרשה:

לתועלת הרבים

האם די בהתראה כללית או על העדים המתרים לפרט את האיסור

(בא אל פרעה  -ברש"י) [י ,א]

מגישי מנחה ,תשע"ה

חיוב כהנים ולווים באמירת הגדה של פסח ,אף שלא נשתעבדו

יבוצעו בו
(למען תספר באוזני בנך) [י ,ב]

מעדני אשר ,תשע"ה

מכת הארבה [מהיכן ידע משה איזה מכה אמורה להגיע? מדוע דווקא במכת ארבה נאמר' -ולמען תספר
באזני בנך ובן בנך'? איזו 'התעללות' מיוחדת הייתה במכה זו?] (הנני מביא מחר ארבה בגבולך) [י ,ד]
שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

ובתנאי שלא

שינויים

מסירות נפש לחינוך מגיל צעיר

(בנערינו ובזקנינו נלך) [י ,ט] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

'שלוחי מצוה' במוליך בנו ללמוד תורה [תקנת יהושע בן גמלא ,בטיחות הילדים ,הורדת חסמים
בחינוך ,שכיח היזיקא ,קטן הלומד האם נחשב מקיים מצוה] (בנערינו ובזקנינו נלך) [י ,ט] שלמים

לצפיה בעשרות

מציון ,תשע"ז

האם אשה כהנת כשרה להקריב בבמה (לכו נא הגברים)

[י ,יא] אורות הגבעה ,תשע"ה (עמ' )6

מטה האלוקים [מהיכן הגיע? משמעות שמו ,למה נצרך להיברא בערב שבת בין השמשות? מדוע נחרטו
עליו המכות? מה עלה בסופו?] (ויט משה את מטהו על ארץ מצרים) [י ,יג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע

החושך  -מציאות או העדר

(וימש חושך) [י ,כא] פניני גבורת עקיבא ,תשע"ב

שיעורים על
פרשת בא
באתר "בינינו" :

למה נועדו ג' ימי האור לישראל ,ולמה נועדו שני סוגי ימי אפילה (ויט משה את ידו על השמים
ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת
ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם) [י ,כב-כג] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

מדוע לא מתו דתן ואבירם במכת חושך
בימי החושך  -האם אכלו המצרים ?

(רש"י-בחושך מתו הרשעים) [י ,כב] אשכול יוסף ,תשע"ג

(לא קמו איש תחתיו) [י ,כג] שערי מדע ,תשע"ב

למאגר עלוני
פרשת השבוע

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

היאך נשא משה חן בעיני מצרים
מתי הוא חצות היום והלילה

[יא ,ג] אשכול יוסף ,תשע"ה

(כחצות הלילה) [יא ,ד] תורה והוראה ,תשע"ב

המיוחד במכת בכורות [מוות פאסיבי כתוצאה מהתרחשות רוחנית ,ושאר המכות היו בפועל] (ומת כל
בכור) [יא ,ה] במשנת הפרשה ,תשע"ו

ענישה קולקטיבית

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

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

לא יחרץ כלב לשונו [מהי ההדגשה המיוחדת שניתנה להיזק הכלב ,בשונה משאר החיות ,מדוע נמשלו
המצרים לכלב? וכיצד מתקשרים הדברים לתיקון של בני ישראל במצרים?] (ולכל בני ישראל לא יחרץ
כלב לשונו) [יא ,ז] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ב

לא יחרץ כלב לשונו

[הנהגת המלכות מול עם ישראל ככלב קשור] שלמים מציון ,תשע"ז

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

חיוב מניית החודשים מניסן

[שיטת הרמב"ן וספירת השנים] [יב ,ב] פניני גבורת עקיבא ,תשע"ב

חיוב מזוזה בחדר שגודלו פחות מד' על ד' אמות
קביעת מזוזה בחנויות ומשרדים
מצה שרויה ומנהגיה

(שתי המזוזות) [יב ,ז] עולמות ,פט

(שתי המזוזות) [יב ,ז] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו

[יב ,ח] עולמות ,קלז

הדלקת נרות בברית מילה ביו"ט
אין מעבירין על המצוות

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

[היתר אוכל נפש ביו"ט] [יב ,טז] מעדני אשר ,תשע"ב

(ושמרתם את המצות) [יב ,יז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד מנחת אשר ,תשע"ו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

שינויים

אין מעבירין על המצוות [פגע תחילה בתפילין של ראש]
שתיית חלב בפסח מפרה שאכלה חמץ
ביקור קרובים ביו"ט  -שמחת יו"ט

יבוצעו בו

[יב ,יז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד (עמ' )4

[יב ,יט] מעדני אשר ,תשע"ב

[יב ,כא] מעדני אשר ,תשע"ה

סדר נתינת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות [ומשה הפך הסדר ,והוסיף אגודת אזוב ,סדר
הדברים מעכב ,סדר הדברים בעשיית נחש הנחושת] (והגעתם אל המזוזות) [יב ,כא] האיחוד בחידוד,
תשע"ו

לצפיה בעשרות

האם ביו"ט גם נאמר 'עשה שבתך חול'
קנין חפצי מצוה ,במשיכה

[יב ,כא] מעדני אשר ,תשע"ה

(משכו וקחו לכם) [יב ,כא] תורה והוראה ,תשע"ג

מכת בכורות [ע"י הקב"ה או ע"י המשחית? מדוע בתפילה הובלטה בעיקר מכה זו? מה עזר הדם על
המשקוף הלא הגוי ששהה בבית היהודי-לא ניצל על אף הדם ואילו יהודי שהיה בבית הגוי -ניצל על אף
שלא היה דם במשקוף?] (ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף) [יב ,כג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג

מדוע מקהים שיני הרשע

שיעורים על
פרשת בא
באתר "בינינו" :

(מה העבודה הזאת לכם) [יב ,כו] במשנת הפרשה ,תשע"ה

מה החידוש בכך שגם משה ואהרן קיימו את פסח מצרים? [לא היו בשיעבוד ,לא היו צריכים
זכויות ,הקרבן היה לשמירה ,מלאכה בתלמיד חכם ,חברוה שכולה זקנים] (וילכו ויעשו  ...כן עשו,
ברש"י) [יב ,כח] מחמדי התורה ,תשע"ו

למאגר עלוני

עשיית המצוות מתוך חביבות [שיירי מצוה ,האכלת מצה לגוי ,האכלת פרוסה הבציעה לבעל חיים]
(משארותם צרורות בשמלותם על שכמם) [יב ,לד] נשיח בחוקיך ,תשע"ו מחמדי התורה ,תשע"ו

צבאות ה' [מדוע נגאלו ישראל בשם 'צבאות'? מה משמעותו של שם זה? והקשר למראות הצובאות]..
(יצאו כל צבאות ה') [יב ,מא] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד
(במשנת הגראי"ל שטיינמן שליט"א) [יב ,מב] כאיל תערוג ,תשע"ד

הגאולה העתידה

מדוע ישראל יצאו בחיפזון ממצרים? כיצד הדבר השפיע על מצוות קורבן הפסח? (ועצם לא
תשברו בו) [יב ,מו] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

חיוב סעודה בברית מילה

(המול לו כל זכר) [יב ,מח] אשר ליהודה ,תשע"ד

כמעשה ארץ מצרים לא תעשו [הרחקה מהנהגת פרעה נכללת בציווי זה] אבי עזרי ,תשע"ז

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

זכירת יציאת מצרים בכל יום ובליל פסח [יג ,ג] נוה ההיכל ,תשע"ב פרי ביכורים ,תשע"ז ישיבת
מיר ,תשע"ז
חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים  -מצות עשה שהזמן גרמא

(הגדת לבנך) [יג ,ח] עולמות ,רמ

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

מן המותר בפיך [בתפילין או בכל מלאכת שמים ,תשמישי קדושה ,תשמישי מצוה ,שופר מבהמה
טמאה ,פיל כדופן לסוכה ,תפירת יריעות ספר תורה בגיד הנשה] (למען תהיה תורת ה' בפיך) [יג ,ט]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

פדיון פטר חמור

[יג ,יג] הגר"א עוזר ,תשע"ה

עומקא דפרשא ,תשע"ג

נדירותא ,תשע"ב

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

מדוע פדיון הבן תלוי בפטר רחם ולא בבכור מאב

~

~

~

~

[יג ,יד-טו] אורות הגבעה ,תשע"ה

~

~

~

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

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

