מראי מקומות לפרשת שמות
חיזוק בפרשיות שובבי"ם [א ,א] מאור השבת ,תשעה

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

מעינות מהרצ"א ,תשעה

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום (מתי ,באיזה אופן ,עד מתי) [ א ,א] עומקא דפרשא ,תשעה
מחמדי התורה ,תשעג

עולמות ,קכג

מעדני אשר ,תשעג

דברי שיח ,תשעו

לצפיה בעשר ות
שיעורים על פרשת

הרעת תנאי עבודה [ א ,יד] עולמות ,רפה

שמות באתר "בינינו" :

שליחות לדבר עבירה בגוי [א ,טו] מלאכת מחשבת ,תשעו
הצלת עוברים [א ,טז] עולמות ,קפח

הגר"א גניחובסקי ,תשעד

מצות יראת שמים (ותיראן המילדות) [ א ,יז] המצוות בפרשה ,תשעו

***

מה קרה לשאר הילדים שהושלכו ליאור [ב ,ג] אשכול יוסף ,תשעה

למאגר עלוני פרשת
השבוע ומועדים

מהיכן למדנו שבת פרעה רחצה לשם גירות [ב ,ה] אשכול יוסף ,תשעה

(גם משנים קודמות)

להתארגן קודם זמן המצוה (גוי העומד להתגייר ,קטן העומד לגדול) [ב ,ה] הג ר"א גניחובסקי ,תשעו

באתר "בינינו" :

פסול לוי בשינוי קולו (והנה 'נער בוכה') [ב ,ו] אשר ליהודה ,תשעד
הידורי כשרות במזון לתינוקות (אשה מינקת מן העבריות) [ב ,ז] משמרת הכשרות ,תשעד
נוה ההיכל ,תשעה תורה והוראה ,תשעג

הגר"א עוזר ,תשעג

***
ניתן להעביר או להפיץ

נטילת שכר על דבר שחייב לעשותו (תשלום על ההנקה) [ב ,ט] הגר"א גניחובסקי ,תשעו

דף זה לתועלת
הרבים ,בתנאי שלא

אשכול יוסף ,תשעג

יבוצעו בו שינויים
כיצד ומחמת איזה דין הרג משה את המצרי [ב ,יא] שלמים מציון ,תשעו
דיני הראיות בבני נח (אומדנא ,עדות בעל דבר ,רוח הקודש) [ב ,יא] שלמים מציון ,תשעו
הכאה לדרכי חינוך [ב ,יג] מעדני אשר ,תשעה

תורה והוראה ,תשעה

תורה והוראה ,תשעב

איסור הרמת יד על חבירו [ב ,יג] עומקא דפרשא ,תשעד אורות הגבעה ,תשעד
הגדרת רשע ודיניו [ב ,יד] אורייתא ,תשעב
שימוש בשמות הקודש  -קבלה (הלהרגני אתה 'אומר') [ב ,יד] עולמות ,קלה

מחמדי התורה ,תשעג

התחזות לגוי [ב ,יט] מעדני אשר ,תשעה

עולמות ,קלט

חיוב הכרת הטוב (ויואל משה) [ב ,כ] פניני דעת ,תשעה
הריגת ספק נפש כדי להציל ודאי נפש (כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו) [א ,כב] הגר"א גניחובסקי ,תשעה
קריאת שמות לנולדים [ב ,כב] עולמות ,לח

דברי שיח ,תשעד

חבלי גאולה [ב ,כג] מדי שבת בשבתו ,תשעו
עניני תפילה (ותעל שוועתם אל האלוקים) [ב ,כג] כאיל תערוג ,תשעה

לצפיה בעשר ות

כאיל תערוג ,תשעו

שיעורים על פרשת
חליצת נעל בברכת כהנים (של נעליך) [ג ,ה] מחמדי התורה ,תשעה
מידת הענווה (מי אנוכי כי אלך) [ג ,י-יב] נר יששכר ,תשעה

שמות באתר "בינינו" :

נר יששכר ,תשעו

אהיה אשר אהיה (מהות השם) [ג ,יד] שבילי פנחס ,תשעה

***

כתיבה כדיבור (ברש"י) [ג ,טו] זרע ברך ,תשעה

למאגר עלוני פרשת

שם ה' שנכתב בטעות על לוח (זה שמי לעולם) [ג ,טו] וישמע משה ,תשעה

השבוע ומועדים
(גם משנים קודמות)

בריחה מנחש באמצע תפילה (וינס משה מפניו) [ד ,ג] מעדני אשר ,תשעד
התרת נדר לטובת הזולת לצורך מצוה [ד ,יט] מחמדי התורה ,תשעה

באתר "בינינו" :

הגר"א גניחובסקי ,תשעד

מדוע לא מל משה את בנו [ד ,כד] הגר"א גניחובסקי ,תשעד מעדני אשר ,תשעו

***

פיקוח נפש בבני נח [ד ,כד] הגר"א גניחובסקי ,תשעו

ניתן להעביר או להפיץ

מילה ע"י אשה [ד ,כה] הגר"א גניחובסקי ,תשעה

דף זה לתועלת

האם מצות מילה מתקיימת גם בלילה [ד ,כה] אשכול יוסף ,תשעו

הרבים ,בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

לנשק בבית כנסת (ויפגשהו וישק לו) [ד ,כז] קול יעקב ,תשעו

מעדני אשר ,תשעו

האם משה עשה את האותות בשבת [ד ,ל] נוה ההיכל ,תשעד

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שמות תשע

שמות תשעב

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת שמות  ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול ( 104עמ')

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

