מראי מקומות לפרשת לך לך
[יב ,א] תורה והוראה ,תשע"ה

מצות ישוב א"י בזמן הזה
כוונה בתפילה

[יב ,ב] עולמות ,קכח

הזכרת שם ומלכות בברכה

[יב ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו

גירות (ואת הנפש אשר עשו)
גיורים פסולים

[יב ,ה] הגר"א עוזר ,תשע"ג

[יב ,ה] עולמות ,נז

עולמות ,שמה

מדוע לא מצינו זכר לאותם שנתגירו ע"י אברהם ושרה?
שקר לתועלת (אמרי נא אחותי את)

[יב ,יג] עולמות ,קלט

[יג ,יז] הגר"א עוזר ,תשע"א

קנין חזקה בקרקע (קום והתהלך בארץ)
מסירות נפש לפדיון שבויים

[יב ,ה] אשכול יוסף ,תשע"ה

[יב ,יג] תורה והוראה ,תשע"ד

שינוי זהות במקום סכנה (אמרי נא אחותי את)

[יד ,יד] עומקא דפרשא ,תשע"ג
[יד ,יד] עולמות ,רעו

המכניס עצמו לפיקוח נפש (הצלת לוט)
מקום "סכנה"

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

[יד ,יד] עולמות ,שס

מעשר כספים [יד ,כ] נוה ההיכל ,תשע"ד

שונא מתנות יחיה

[יד ,כג] עולמות ,קעז

איסור מתנת חינם לגוי (ויתור על השכר)

[יד ,כג] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

קשירה ושריכה של ימין קודם (מחוט ועד שרוך נעל)

[יד ,כג] מעדני אשר ,תשע"ד

[יז ,י] נוה ההיכל ,תשע"ג

ברית מילה בהרדמה
ברית מילה

עולמות ,רכח

[יז ,יב] כאיל תערוג ,תשע"ה

מצות מילה תמידית
עניני סנדקאות

[יז ,יב] שבילי פנחס ,תשע"ה

[יז ,יב] עומקא דפרשא ,תשע"ה

סנדקאות בשני אחים
מילה שלא בזמנה

מחמדי התורה ,תשע"ג
דברי שיח ,תשע"ו

[יז ,יב] עולמות ,כח

[יז ,יב] עולמות ,עח

הוצאות לקיום מצות מילה בזמנה [יז ,יב] מעדני אשר ,תשע"ה

מילה ופיקוח נפש בשבת

[יז ,יב] הגר"א עוזר ,תשע"ד

גר שטבל-האם יכול למול עצמו?
האם ערל יכול למול אחרים?

[יז ,יג] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד

[יז ,כג] מעדני אשר ,תשע"ג

מדוע אברהם אבינו לא מל עצמו קודם שנצטוה?
שנים שעשו מצוה (וכרות 'עמו' הברית)

[יז ,כד] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

[יז ,כד] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ו

לצפיה בעשרות שיעורים על פרשת לך לך באתר "בינינו"  :לחץ כאן
למאגר עלוני פרשת השבוע (גם משנים קודמות) באתר "בינינו"  :לחץ כאן
ניתן להעביר או להפיץ דף זה לתועלת הרבים ,בתנאי שלא יבוצעו בו שינויים

