
 

 

 

     

  [PDFקישורים להורדה ב ] סחפלפתח לשיעורי תורה ושיחות מ  

   

 

 

 

 לבית ולמשפחה:

 

 תשע"ג  ב-תשע"ד  א-תשע"ד  א-תשע"הב   -תשע"ה   תשע"ונר לשלחן השבת, 

 פסח תשע"ה   פסח תשע"ולהתעדן באהבתך ]שאלות ותשובות לילדים[  

 תשע"א   תשע"הדברי ישרים, 

 תשע"ג  תשע"ד  תשע"וסיפורי צדיקים, 

 

 :חומר מרוכז לפסח

 

  מהדורת פסח תשע"ו   (עמ' 90 -כ)  אוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי ישראל

 אמרי זיו, לונדון  (עמ' 271)ספר זיו המועדים הערות ופלפולים בעניני חג הפסח 

 ישיבת חכמת שלמה, תשע"דעמ'(   46ות לחג הפסח )פסקי הלכ

 אשכול יוסף, תשע"ועמ'(  32הלכות מפסח עד ל"ג בעומר )

 שמעתא עמיקתא, תשע"ועמ'(   116ות מצויות לחג הפסח וספירת העומר )הלכ

  פסח תשע"ו  (עמ' 315)דרשות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, לפסח  34אוסף 

 אז נדברו, תשע"ועמ'( מגיליונות 'אז נדברו'.  32קונטרס "את פתח לו" )

 כאיל תערוג, תשע"ועמ'(  86)עניני פסח ויום טוב, ממשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א. 

 עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"בעמ'(  32עניני פסח )קונטרס עומקא דפרשה ב

 געומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"עמ'(  63עניני פסח )קונטרס עומקא דפרשה ב

 יגדיל תורה בעלזא, תשע"העמ'(  75הלכות והליכות ) –קונטרס כהלכות הפסח 

 תשע"ו עמ'(  16קיצור הלכות פסח )

  נשיח בחוקיך, תשע"ו שו"ת בהלכות הפסח, מתורת הגר"נ קרליץ שליט"א  

  מים חיים, תשע"ודר שחל בשבת הלכות חול המועד[ הרב יהודה אריה דינר שליט"א  הלכות פסח ]ביעור חמץ, ליל הס

 פסקים, תשע"וגליון אוצר הכללי הלכות פסח  
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 :הקרבת קרבן פסח –נו ונשלמה פרים שפתי

 

 מגישי מנחה, תשע"ההערות במצוות הפסח לפי ספר החינוך. 

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

 זרע ברך, תשע"וגדר מצוות הקרבת קרבן פסח ]שחיטתו מצוה בפני עצמה[ 

 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

 אשכול יוסף, תשע"ג  מדוע אין בכורות מתענות בערב פסח? הלא גם הם ניצלו במכת בכורות?

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג?  וכל דצריך? הרי הפסח נאכל רק למנוי

  אשכול יוסף, תשע"ג מדוע אין אומרים אחר ההגדה 'ארור פרעה' כמו אחרי המגילה

 

  :הכנות לפסח

 

 ISRAEL  NETZACH ואגדה לפסח באנגלית הלכה  –קונטרס ואמרתם זבח פסח 

  KITCHEN  KOSHER THEעמ'(  35מדריך להכנת המטבח לפסח באנגלית )

 שמעתתא עמיקתא, תשע"דתרופות עם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנה.  

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוףהשימוש בתמרוקים ומיני בשמים בפסח   

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף השימוש בחצובות כיריים ותנורים לפסח ולבשר וחלב  

  אשכול יוסף, תשע"ולמנהג קמחא דפסחא ]תשעה הסברים[ הקשר בין דין שואלין ודורשין 

 מים חיים, תשע"וגיליון הלכות הרב יהודה אריה דינר שליט"א    –נקיונות פסח 

 ומים חיים, תשע"   שמעתא עמיקתא, תשע"ו –]הכשרת המטבח, כשרות המוצרים[  הלכות מצויות לפסח

 תורה והוראה, תשע"וקיום מצות השבת אבידה.   –במסגרת סידור הבית לפסח 

 תורה והוראה, תשע"ד ]העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות ומחיר[קניות לפסח 

 

 :חמץ ביטול ושריפת בדיקת

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  ץ. נאמנות קטן בבדיקת חמ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הבדק חמץ ולא בירך, האם יברך בשעת השריפה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"השריפת חמץ ברשות הרבים  

 הגר"א עוזר, תשע"דגדרי השבתת חמץ  

 מחמדי התורה, תשע"הדין תשביתו בתוך הפסח. 

  שלמים מציון, תשע"ובדיקת חמץ בהעברה בלא חיפוש  

 עולמות, קמזנאמנות אשה בבדיקת חמץ ]ובעדות, ובכשרות[ 

 תורה והוראה, תשע"ב  דברי הלכה, תשע"ודיני בדיקת חמץ  
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 האיחוד בחידוד, תשע"ד . האם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי הקודש בבית הכנסת לקראת פסח

 מנחת אשר, תשע"ההגר"א וייס.  [חייל, עובד או ]אורח, תלמיד ינו בעליםחיוב בדיקת חמץ במקום שא

 "ורוממות, תשע    ביטול החמץ כדת וכדין

 זרע ברך, תשע"הביטול חמץ בלב  

 דברי שיח, תשע"והנהגות בביעור חמץ ובערב פסח. הגר"ח קנייבסקי שליט"א. 

 הלכה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"ו   רת חמץמכי

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

 עולמות, קצחביעור חמץ ]חמץ באשפה, הביתית, העירונית, בית משותף[ 

 

 :מכירת חמץ

 

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

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

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

 תורת יקותיאל, תשע"המכירת חמץ בזמנינו  

 

 :החג ותתפיל

 

 עולמות, קנתוספת שבת ויום טוב, וקיום מצוות החג בתוספת.  

 האמת תורה דרכה, תשע"וברכת מעין שבע כשחל פסח בשבת  

 זרע ברך, תשע"ו     תרוקריאת ההלל בפסח מצרים ובפסח דו

 הגר"א עוזר, תשע"ההלל בליל הפסח, ובשחיטת הפסח 

 רוממות, תשע"וקריאת ההלל בליל הפסח, בבית הכנסת ובתוך הסדר, מקורו וטעמו 

 

  :מנהגי אכילה בפסח

 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוףהבנים   שמירת מנהגי אבות, והאם מועילה התרת נדרים של

 מנחת אשר, תשע"גקטניות בפסח. ]באכילה, בשמן כותנה, בקינואה[ הגר"א וייס שליט"א. 

 ו,  ועדת מהדרין תנובה –בנתיב החלב   ]איסור קטניות בפסח, חומרות וקולות בפסח[סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב  

בנתיב   ]אריזות גבינה בפסח, חומרות בפסח, תחמיץ דגן בפסח, קש חיטה כמרכיב כשר[סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב  
 ד, ועדת מהדרין תנובה –החלב 

 מנחת אשרעמ'[  16חולה במצוות החג ]ציליאק, מונו, עיכול[ הגר"א וייס שליט"א ]

 תורה והוראה, תשע"דאלכוהול ומוצריו לחג הפסח. 

 הגר"א עוזר, תשע"גמרור בליל הסדר מצוות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"העל המרור ]על הכרפס[  ת הנהניןברכ
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 :פסההגדות של פסח להד

 

 הגדת 'והגדת' הגדה של פסח עם ביאור קל ומשולב על פי ביאורי הראשונים 

 הגדה להדפסה בהסכמת הרב אברהם יוסף  "י ש. גדע הגדה של פסח מבוארת

 

  :הנהגות רבותינו ליל הסדר והלכותיו

 

 תשע"ה   כאיל תערוג, תשע"והנהגות הגראי"ל שטיינמן שליט"א. 

 תשע"ה  דברי שי"ח, תשע"והנהגות הגר"ח קנייבסקי שליט"א. 

 מכון משנת החפץ חיים     מכון משנת החפץ חיים ליל הסדר במחיצת החפץ חיים  

 

 :ארבע כוסות

 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף  רבע כוסות כנגד ארבעת לשונות הגאולה א

 תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"הד' כוסות האם מעכבין זה את זה? 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף ברכה אחרונה על כוס ראשון, וגדר שיעור עיכול לברכה שלאחריה  

 מנחת אשר, תשע"וני הסבה. הגר"א וייס שליט"א. ביסוד מצות ד כוסות, ובדי

 צחק רובין, קהילת בני תורה הר נוףהרב י   דיני ושיעורי אכילות הכזיתים ושתיית ארבע כוסות ושיעורם

 מהדורה שניה, תשע"ועמ'(  16סיכום דיני יין ומיץ ענבים לקידוש כפי המציאות כיום )

 מאור השבת, תשע"וברכה אחרונה על כוס ראשון  

 עולמות, מחיין שביעית לארבע כוסות ]אין עושין מצוות חבילות חבילות[ 

 תורה והוראה, תשע"ה  עולמות, קצטל למשכב[ מצטער בשתיית יין ]או הסובל ממרור, קיום מצוות שע"י כך יצטער או יפו

 רי הלכה, תשע"ודב עניני הלכה לפסח ]היכר לתינוקות, דיני הסיבה, יין אדום או לבן, ומיץ ענבים לארבע כוסות[ 

 

 :סיפור יציאת מצרים -והגדת לבנך 

 

 מעדני אשר, תשע"ומדוע לא נתקנה ברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים? 

 כאיל תערוג פסח, תשע"וקונטרס בענין "חינוך" במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א. 

 מעדני אשר, תשע"ההמרבה לספר 'הרי זה משובח' או חיוב מעיקר הדין  

 מאור החג, תשע"ה  מעיינות מהרצ"א, תשע"הדיני סיפור יציאת מצרים  

 שלמים מציון, תשע"וכיסוי המצות באמירת "והיא שעמדה" 

 הר נוף הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה   כיצד ינהגו יש סב אב ובן רחד קורא את ההגדה וכולם שומעים, וכאשא

 מעדני אשר, תשע"ו
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 :מצה

 

 מעדני אשר, תשע"גות בעמידה[ מדוע יושבים בברכת אכילת מצה. ]ברכת המצו

 יששכר, תשע"גנר יש בה מצוה? אכילת מצה בשבעת ימי הפסח, האם 

 הגר"א עוזר, תשע"בשימור מצה לשמה  

 נוה ההיכל, תשע"המלח בקמח לאפיית מצה ]כשהחיטה עצמה מלוחה, או הוסף מלח בעיסה[ 

 נוה ההיכל, תשע"ב . שנאפתה ע"י קטן ת מצוהמצ

 מאור השבת, תשע"דשיעור כדי אכילת פרס במצות. 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גהקל באכילתה?  האם ניתן לכתחילה לפורר את המצה, ל

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

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

 ר נוףההרב יצחק רובין, קהילת בני תורה ]לכתחילה, ואם שכח עד ליל הסדר[    בדיני הפרשת חלה

 עולמות, קמחהאם באמירת "זכר למקדש כהלל" אין הפסק בין הברכה לאכילה ]גדרי 'טול ברוך'[ 

 ר נוףההרב יצחק רובין, קהילת בני תורה      נר יששכר, תשע"דבה. האם צריך להקנות את המצות לאורח, כדי שיצא ידי חו

 

 :דיני הסבה בליל הסדר

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הם לברך? אכל מצה בלא הסבה, האם כשחוזר ואוכל צריך ג

 מעדני אשר, תשע"ו ה מצה בעמידה, האם יצאה ידי חובה?אשה שאכל

 מעדני אשר, תשע"ו אם מותר להסב כבר בברכה או רק באכילת המצה ושתיית היין? ה

   שלמים מציון, תשע"ותחיל לשתות בלא הסבה. שתיית ד כוסות, כשה

 עולמות, רחצדין הסבה, בזמן המשנה, ובזה"ז ]מדיני המצה והכוסות, או דין בפ"ע, בנשים, בפני אביו[ 

 

 :שלחן עורך

 

  פרי ביכורים, תשע"והנהגות מיוחדות בסעודה ]אין משיחין כשאוכל בהסיבה, אכילת הביצה, אכילת לפתן, מים אחרונים[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  עולמות, מטן אחר חצות ]דיני תנאי בקיום מצוות[ תנאי האבני נזר באכילת האפיקומ

 

 :ביאורים להגדה של פסח

 

 לאכת מחשבת, תשע"ומ  ך יתכן שהיינו משועבדים לפרעה עד היוםאי

 שבילי פנחס, תשע"הארבעת הבנים בהגדה, כנגד ארבעה שנכנסו לפרדס, החכם הוא רבי עקיבא  

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף וירעו אותנו המצרים. עשו אותנו רעים  

  תשע"ו ,מנחת אשרכל שלא אמר שלשה דברים אלו , הכוונה במצוות הלילה. הגר"א וייס. 

 אשכול יוסף, תשע"ועמ'[  42את התורה. מה התועלת? מ"ח תירוצים ]אילו קרבנו להר סיני ולא נתן 

  דברי שי"ח, תשע"ה ביאור לחד גדיא, מהגר"ח קנייבסקי שליט"א   

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף  גאולת הנפש וגאולת הגוף 

 

 :שיחות מוסר לפסח
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 דרכי החיזוק, תשע"וזכירת יציאת מצרים לחיזוק האמונה. הגר"ג אדלשטיין. 

 פסח, תשע"ויציאת מצרים היתה כדי לקבל ולעסוק בתורה. הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל. 

 דובב שפתים, תשע"היאת מצרים, לקבוע ענין השגחה פרטית  הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל. הנהגת הבורא ביצ

 פניני דעת, תשע"וגאולה ואמונה  

 מדי שבת, תשע"ו.  הרב בנימין שצ'רנסקי .פסח

 מדי שבת, תשע"ו . הרב יעקב שנפלד .מעבדות לחרות

 דרכי החיזוק, תשע"האין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. הגר"ג אדלשטיין. 

 אמרי עזר, תשע"הקונטרס גלות וגאולה. 

 

 :ל גלויותיו"ט שני ש

 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד  ספירת העומר בליל יו"ט שני של פסח בחו"ל.

 

 

 :   הלכות החג

 עולמות, ש  רוממות, תשע"ו הקבלת פני רבו ברגל 

 עולמות, רצטשמחת יום טוב ]מדאוריתא, מדרבנן, בזה"ז[  

 עולמות, נים, מתוך שהותרה לצורך, אוכל השווה לכל נפש[ רפואה ועישון ביום טוב ]שחיקת סמנ

 

 :חול המועד

 

מסחר בחול המועד ]מדאוריתא, מדרבנן, גדר דבר האבד, מסחר כללי אגב דבר האבד, פעולות 
 הגר"א עוזר, תשע"ד    עולמות, צטכלכליות[ 

כתיבה בחול המועד  ]מעשה הדיוט ומעשה אומן, הגדרתם כיום, צילום, צילום דיגיטלי, צרכי רבים, 
 עולמות, רנדברי תורה[     

 

  שביעי של פסח ]שירת הים[

 

 רוממות, תשע"ו ביאור ברייתא דמכות מצרים והים

 נר יששכר, תשע"ג    עולמות, ר     רוממות, תשע"ושירה חדשה שבחו גאולים 

 אשכול יוסף, תשע"הלשם מה היה הנס שהים פלט את המצרים המתים?  

 מאור החג, תשע"גרי ים סוף  המעביר בניו בין גז

 תשע"ג   נר לשולחן השבת, תשע"ו מנהגי שביעי של פסח
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  שבת אסרו חג דפסח

דלך ]שרויה[ לצורך שבת, למי שנמנע מאכילתם בפסח האם מותר לבשל בשביעי של פסח קניי

 וישמע משה, תשע"ה

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו  האם מותר לאכול חמץ וקטניות בשבת שחלה במוצאי הפסח

 

 שעבר עליו הפסחבפסח, ו חמץ

 ר"א עוזר, תש"עהג חמץ בפסח אסור במשהו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"המצא חמץ בפסח ביום טוב כיצד ימנע מבל יראה? 

 מנחת אשר, תשע"ד. הגר"א וייס שליט"א. חמץ רגיל, או חמץ שהיה באחריותו, ועבר עליו הפסח

הרב יצחק רובין,  ת אנשים שאינם שומרי מצוות קניית חמץ לאחר הפסח ברשת חנויות בבעלו

 קהילת בני תורה הר נוף

 שאעולמות, כשרות ויסקי שעבר עליו הפסח ]בדיוטיפרי בעלות יהודי[ 

קניית חמץ לגוי בפסח, מכספו של הגוי, ע"י יהודי  ]עבודה במפעל חמץ, חלוקת חמץ לנוכרים, 

 עולמות, רמט [ נט, הזמנת חמץ באינטרהנה"ח של חמץ

 

 

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת   להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

kishurtora@gmail.com 

 

 

 

 

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