
 

 

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     שמותפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ג -פנינים 

 תשע"ו  תשע"ז   - שבת טיש

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 זתשע" - עלון סיפורים להלכה שלמה

  ב"תשע   ג"תשע   דתשע"   תשע"ו - איש לרעהו

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו  תשע"ז    - דברי יושר

 תשע"ה   תשע"ו - להתעדן באהבתך

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   שע"ות   שע"זת - צדיקים סיפורי

 ע"בתש   תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   תשע"ו   תשע"ז - ישרים דברי

 ע"בתש   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 

 

 

 

 ותעשרלצפיה ב

 שיעורים על

 שמות פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_13_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_13_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_13_77.pdf
http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim


 

 

 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

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

 תשע"ו, "חתשס  תשס"ט  תש"ע  תשע"א  תשע"ב  תשע"ד  התשע"  רוזנבלוםשיעורי הרב 

 עמ'( 104)  שמותלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 קריאת שם נושא בפרשה:

 

 מרבה תורה, תשע"ז]שמו של משה[ וע נקרא החומש בשם "שמות" מד

תינת השם, שמות מן ]משמעות נתינת שם ע"י ההורים, הצורך בשם, מועד נקריאת שמות לבני אדם 

 תורה והוראה, תשע"ו ]ב, כ[ המקורות ושמות אחרים, תרגום שמות, שמות שאינם מקובלים[

 ד"דברי שיח, תשע    עולמות, לח  [ב, כב]קריאת שמות לנולדים  

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]שם רשעים ירקב, הלכה או קללה[ נתינת שם של רשע

 עולמות, לח   עומקא דפרשא, תשע"בקריאת שם לנולד  

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז נתינת שם לנולד ע"י צדיקמעלת 

 שלמים מציון, תשע"ו  [הוריו, בני האדם, ומה שקנה לו] שלושה שמות לו לאדם

 ג"נוה ההיכל, תשע   הנצחת שם תורם

 אוצר הפוסקים, תשע"והבדל בשם האשה בין ההברה החסידית לליטאית  

 אוצר הפוסקים, תשע"התיבת שמות פרטיים שמות משפחה ושמות מקומות בארה"ב  כ

 אוצר הפוסקים, תשע"ובצרפת   כתיב שמות גיטין אשכנזים וספרדים

   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  ]ב, א[ )וילך איש מבית לוי( מדוע לא נזכרו האנשים בפרשה בשמם?

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א

 

 מילת בנו של משה ע"י ציפורה: נושא בפרשה

 

 ו"מעדני אשר, תשע    ד"חובסקי, תשעהגר"א גני  [ד, כד]בנו  קיים משה מצוות מילה במדוע לא 

 שלמים מציון, תשע"זחיוב בית דין במילה במקום שיש מניעה זמנית לאב  

 ו"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ד, כד] ]מילה ביוצא לדרך[פיקוח נפש בבני נח  
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_13_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_13_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/172_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/172_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_01_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_01_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_07_72.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/38.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/38.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_09_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_64_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_64_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_74_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_74_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_66_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/157_66_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_76.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim


 

מדוע לא מל  או לעשות לו הטפת דם ברית ולצאת אתו לדרך? תינוק האם יש איסור לאדם למול

   תשע"ו ,מעדני אשר ]ד, כד[ שהו ה' ויבקש המיתו(ויפג) ?עם אשתו ושאירהו נוו מיד את בנבימשה ר

 מעדני אשר, תשע"ג

 מעדני אשר, תשע"ז  [ד, כה] את הברית  , ואיש סייםברית מילה בתינוקאשה שהתחילה 

 מעדני אשר, תשע"ז  [ד, כה] שליח לקיים מצוות ברית מילה? האם אשה יכולה למנות

 שלמים מציון, תשע"ז     ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ד, כה]ילה ע"י אשה  מ

 

 הנקה ושא בפרשה:נ

 

נוה    ד"הכשרות, תשעמשמרת   [ב, ז]  (אשה מינקת מן העבריות)הידורי כשרות במזון לתינוקות 

 ג"הגר"א עוזר, תשע   ג"תורה והוראה, תשע   ה"ההיכל, תשע

אשכול    ו"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ב, ט]  [תשלום על ההנקה]נטילת שכר על דבר שחייב לעשותו 

 ג"יוסף, תשע

הגר"א  ]מקח טעות, יורד, פסיקה[הניקה את בנה? קחת דמי הנקה, הרי יוכבד לכיצד היה מותר ל

 גניחובסקי, תשע"ו

  (אשה מינקת מן העבריות) רגילותו לחלב אמומנין שסירוב משה לינק מהמצריות לא בא מחמת 

 במשנת הפרשה, תשע"ו [ב, ז]

 

    שנים מקרא ואחד תרגום"קריאת " נושא בפרשה:

  

    ה"עומקא דפרשא, תשע  [א, א]  (מתי, באיזה אופן, עד מתי)קריאת שנים מקרא ואחד תרגום 

 דברי שי"ח, תשע"ז   ו"דברי שיח, תשע    עולמות, קכג    ג"מעדני אשר, תשע    ג"מחמדי התורה, תשע

אבל שאסור ללמוד תורה  ?האם מותר להוציא ספר תורה כדי לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום

מעדני ]א, א[  )ואלה שמות( או בשבת? האם מותר לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום באמצע השבוע

 תשע"ג ,אשר

 

 : איסור הכאת ישראל וגוינושא בפרשה

 

  ]ב, יב[  (ויך את המצרי)  [?חני נשבע מצוות בהכאה בין איסור  נחשבמדוע לא ]ו איסור הריגת גוי

 תשע"ב ,מעדני אשר   תשע"ו ,ני אשרמעד
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/123.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/123.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_72.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim


 

 רוממות, תשע"ז  ב"תשע   ה"תורה והוראה, תשע    ה"מעדני אשר, תשע  [ב, יג]הכאה לדרכי חינוך  

הכאה ע"י אב או רב לצורך חינוך, הכאת ]המרים יד על חברו, יסר בנך ויניחך, הכאת בנים ותלמידים 

בן גדול, אפרושי מאיסורא, ידיעה ברורה או חשד, איסור הכאה מחמת כעס, הכאה רק מתוך ראיה 

עת חינוכית, תדירות, חיוב תשלומי נזיקין באב ורב שהיכו והזיקו, האיסור לאיים בהכאה, משמ

 ,מעדני אשר   עולמות, תיא  [ב, יג] בקטנים, מניעת הכאה בדורנו, חינוך אינו מקצוע אלא שליחות[

 תשע"ה

 מגישי מנחה, תשע"וראל בן נח שהכה את יש

 , אדם המזיק[שלם על החבלההאם חייב להכה לאפרושי מאיסורא ע"פ עדים, והוזמו, ] הכה באונס

 גניחובסקי, תשע"זהגר"א 

ויצא דם, האם פטור דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה או חייב, או פטור מדין קם ]חבל בחבירו בשבת 

  גניחובסקי, תשע"זהגר"א  ליה בדרבה מיניה[

   ד"אורות הגבעה, תשע    ד"עומקא דפרשא, תשע  [ב, יג]איסור הרמת יד על חבירו  

 

    הריגת והצלת עובר נושא בפרשה:

 

 ממשנתה של תורה, תשע"ה הריגת עובר בישראל ובבני נח 

 מנחת אשר, תשע"ו  הגר"א גניחובסקי, תשעד   הגר"א עוזר, תשעג   אורות הגבעה, תשעדהריגת עובר  

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשע    עולמות, קפח  [א, טז]הצלת עוברים  

הגר"א גניחובסקי,  [א, כב] (הבן הילוד היאורה תשליכוהוכל )הריגת ספק נפש כדי להציל ודאי נפש 

 ה"תשע

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

פנינים     תשע"ו   ה"מעינות מהרצ"א, תשע    ה"מאור השבת, תשע  [א, א]חיזוק בפרשיות שובבי"ם  

 שיחת המשגיח הגר"א דסלר, תשע"ז  תשע"זמרבינו אור החיים הקדוש, 

שיעורי הרב רוזנבלום, ]א, א[  )ואלה שמות( ]ספר שמות[ סימן לבנים ]ספר בראשית[מעשה אבות 

 תש"ע

שיעורי הרב רוזנבלום,  ]א, א[ )ואלה שמות(תיקון חטא אדם הראשון במצרים ובבניית המשכן 

 תשע"ד

 מדי שבת, תשע"ז ]א, א[ )הבאים מצרימה(הרחק משכן רע 
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)וימת  ות מקברת את בעליה?נברב היג עצמונות הרי המבנהג ברנעל מה סמכו גדולי עולם להת

 תשע"ו ,מעדני אשר  ]א, ו[ יוסף וכל אחיו(

 שפת אמת, תרל"א ]א, ח[ )ויקם מלך חדש(יסוד ההתחדשות 

 נר יששכר, תשע"ז ]א, ח[ )ויקם מלך חדש( המדרגה הפנימית והחיצונית בעולם ובמעלות הרוחניות

 "ואשכול יוסף, תשע ]א, יב[)כן ירבה וכן יפרוץ(  ?התפוחתחת עץ  תלדנשות ישראל ל לכוהמדוע 

 עולמות, רפה  [א, יד]הרעת תנאי עבודה  

 ו"מלאכת מחשבת, תשע  [א, טו]ליחות לדבר עבירה בגוי  ש

 אבי עזרי, תשע"ז   ו"שה, תשעהמצוות בפר  [א, יז]  (ותיראן המילדות)מצות יראת שמים 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה ]ב, א[  י()וילך איש מבית לו תיקון חטא מכירת יוסף ע"י משה רבינו

'ועבדום ועינו אותם'? בהם גזירת קוימה פרך? כיצד ]מדוע לא שועבדו ב של שבט לוי במצרים יחודו

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע]ב, א[  )וילך איש מבית לוי( הארץ?[וכיצד בא הדבר לידי ביטוי בנחלת 

ותהר האשה ותלד בן ) ?יתעצמ הדועבצריך  היהאו  מלידתו,אדם קדוש רבינו היה משה האם 

 תשע"ג ,מעדני אשר ]ב, ב[  (ותו כי טוב הואותרא א

 ]ב, ג[  (ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור) ?אדם לחיות בתוך המיםיכול מן כמה ז

 תשע"ג ,מעדני אשר

 ה"אשכול יוסף, תשע  [ב, ג]מה קרה לשאר הילדים שהושלכו ליאור  

 ה"אשכול יוסף, תשעב, ה[  ]מהיכן למדנו שבת פרעה רחצה לשם גירות  

 ו"הגר"א גניחובסקי, תשעב, ה[  ]  העומד להתגייר, קטן העומד לגדול[ גוי]להתארגן קודם זמן המצוה  

 שלמים מציון, תשע"ז ]ב, ה[ (, ברש"יהותשלח את אמתה ותקח) חיוב השתדלות האדם

 ד"אשר ליהודה, תשע  [ב, ו]  (בוכה' והנה 'נער)פסול לוי בשינוי קולו 

ותפתח ותראהו את ) ילדים? חרצ ראתהיום , כאשר בכל בת פרעהכיצד התעוררה רחמנותה של 

 תשע"ד ,מעדני אשר  ]ב, ו[ (ההילד והנה נער בכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים ז

 תשע"ב   תשע"ו ,מעדני אשר ]ב, י[  )ותקרא שמו משה( ?'משוי'ולא  'משה' שמו מדוע נקרא

 תשע"ד ,עדני אשרמ  ]ב, י[ )ותקרא שמו משה(? 'רבינו משה'כך, ולא נקרא  'משה רבינו'מדוע 

ב, ] )ויך את המצרי( ? ]ביד או בשם[ , וכיצדרו, רודף[]עריות, חובל בחב מדוע הכה משה את המצרי

 ו"שלמים מציון, תשע   מלאכת מחשבת, תשע"ז יא[

 ו"שלמים מציון, תשע  [ב, יא]  ]אומדנא, עדות בעל דבר, רוח הקודש[דיני הראיות בבני נח  

)וירא כי אין  וליד צאצאים הגונים?שייתכן ויבשל הסיכוי , מיתההחייב האם ייתכן לפטור אדם 

 תשע"ב ,אשר מעדני ]ב, יב[  איש ויך את המצרי(

 תשע"ב ,מעדני אשר  ]ב, יב[ ויטמנהו בחול( ויך את המצרי) ?האם יש חיוב קבורה במת גוי

 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 שמות פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

ות עשרלצפיה ב

יעורים על ש

 שמות פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/285_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/285_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_13_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_13_72.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47289
http://beinenu.com/alonim


 

 

)ויך  ]המצרי הכה עברי שלא עבד, לפי הוראות "דינא דמלכותא"[למשה להרוג את המצרי כיצד הותר 

 תשע"ב ,מעדני אשר  ]ב, יב[ את המצרי ויטמנהו בחול(

 ב"אורייתא, תשע  [ב, יד]הגדרת רשע ודיניו  

 ג"מחמדי התורה, תשע    עולמות, קלה  [ב, יד]  (הלהרגני אתה 'אומר') [קבלה]ת הקודש שימוש בשמו

 עולמות, קלט    ה"מעדני אשר, תשע  [ב, יט]התחזות לגוי  

 ()איש מצרי הצילנו מיד הרועים ישראל לא שינו לבושם?בני הלא  ,םלבש משה בגדי מצריהיאך 

 תשע"ה ,מעדני אשר  ]ב, יט[

 זרע ברך, תשע"ו  [ב, כ]  (ויואל משה)השבעת עכו"ם וקטן 

 ה"פניני דעת, תשע  [ב, כ]  (ויואל משה)חיוב הכרת הטוב 

אשר     נשיח בחוקיך, תשעו   מעיינות מהרצ"א, תשע"ו  [ב, כ]  (ויואל משה)חיוב האדם בכבוד חמיו  

 נוה ההיכל, תשעג     ליהודה, תשעד

ויואל משה לשבת את האיש ויתן את ) היאך ייתכן שמשה נשבע שאת בנו הגדול יפריש לע"ז?

 תשע"ה ,מעדני אשר  ]ב, כא[ (צפורה בתו למשה

 ו"מדי שבת בשבתו, תשע  [ב, כג]חבלי גאולה  

 ו"כאיל תערוג, תשע    ה"כאיל תערוג, תשע  [ב, כג]  (ותעל שוועתם אל האלוקים)עניני תפילה 

זרע ]א, ג[  )אחר המדבר( ]מקום מרעה או מקום שומם[הגדרת "מדבר" בתורה, ובדין ברכת הגומל 

 ברך, תשע"ז

 ה"מחמדי התורה, תשע  [ג, ה]  (של נעליך)חליצת נעל בברכת כהנים 

טעם אחר, האם חלץ ]טעם החליצה משום קדושת המקום או האם משה חלץ נעל אחת או שתיים? 

של נעליך ) במעומד או מיושב, האם במקום הסנה או רחוק ממנו, האם ניתן להוכיח מכאן שהיה מלך[

 ממשנתה של תורה, תשע"ו   האיחוד בחידוד, תשע"ו [ ]ג, ה( מעל רגליך

ווה להוריד את נעליו? מדוע יהושע נצטווה להוריד רק נעל אחת? ]מדוע משה נצט מהותם של הנעליים

   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  ]ג, ה[ (של נעליך מעל רגליך)  מדוע שבט לוי בעבודתו ללא נעליים?..[

 ו"נר יששכר, תשע    ה"נר יששכר, תשע  [יב-ג, י]  (ךמי אנוכי כי אל)מידת הענווה 

 "בשפת אמת, תרמ   ה"שבילי פנחס, תשע  [ג, יד]  [מהות השם]אהיה אשר אהיה 

 ה"זרע ברך, תשע  [ג, טו]  (ברש"יזה שמי לעולם, )כתיבה כדיבור 

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

רבן ]מה באו ישראל לתקן במצרים? וכיצד הדבר בא לידי ביטוי במצוות ק 'פקוד פקדתי'?משמעות 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  ]ג, טז[ )פקוד פקדתי אתכם( הפסח שנצטוו קודם יציאתם[

 [שהרי לא שינו את מלבושם?ם, הרי ממילא לא ילבשו]מדוע ציוה הקב''ה לשאול שמלות מהמצרים 

 תשע"ד ,מעדני אשר  [כב, ג] ם(ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכ ...ושאלה אשה משכנתה )
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 תורה והוראה, תשע"ז)והן לא יאמינו לי( ]ד, א[  פי אותות: סימנים ומופתים בהלכה-נבואה על

ויהי )  [אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק?]הקב''ה  עםעודו מדבר בברח משה מהנחש  מדוע

 תשע"ד ,מעדני אשר  ]ד, ג[ חש וינס משה מפניו(לנ

 ,מעדני אשר  [י, ד] (כינכבד פה וכבד לשון א) [?בעל מוםהיג נמ] ו כבד פה?נמדוע היה משה רבי

 תשע"ב ,מעדני אשר   תשע"ו

בגדרי  ,ואין בו םמי שחושדישבח ל ,בדיבורבמעשה או חשד במחשבה ]גופו  החושד בכשרים לוקה ב

)והנה ידו  , חשד בכשרים נובע מחסרון אמונה[, האם בני ישראל במצרים היו כשריםחשד בכשרים

 , תשע"ועומקא דפרשה ]ד, ו[  מצורעת כשלג(

)ויחר אף ה'  משה רבינו לוי במקום כהן החסד הגדול הטמון בעונש של הקב"ה למנות את

 שבילי פנחס, תשע"ז  ]ד, יד[במשה, ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי( 

)ויאמר יתרו למשה לך  האם הוי לשון מחילה? 'לך לשלום'אדם שחייב כסף לשני ואמר לו 

 תשע"ד ,מעדני אשר  ]ד, יח[ לשלום(

לך שוב ) [אין פותחים בנולד]יהנה מנכסיו  אאיך התירו את הנדר לחמיו של רבי עקיבא של

 תשע"ב ,מעדני אשר  ]ד, יט[ בקשים את נפשך(י מתו כל האנשים הממצרים כ

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשע    ה"מחמדי התורה, תשע  [ד, יט]התרת נדר לטובת הזולת לצורך מצוה  

]כיצד בא לידי ביטוי במצרים? מדוע זכה החמור בשונה מיתר הבהמות  בעניין חמורו של משיח

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט  ]ד, כ[  )וירכיבם על החמור( הטמאות למצווה על שמו ]פטר חמור[ ?

 תשס"ט[ ת]המשך נושא זה בפרשת וארא ובא שנ

 ]ד, כב[)בני בכורי ישראל(  ]שהוא אדם חשוב[ אבי הבן ישראלל כהןהמתנה מפדיון הבן בקבלת 

 מגישי מנחה, תשע"ו

 ו"אשכול יוסף, תשע  [ד, כה]האם מצות מילה מתקיימת גם בלילה  

ישן, שמירת ]הרדמה מקומית או מלאה, האם מתקיימת המצוה בישן, שליחות של ילה בהרדמה מ

 נוה ההיכל, תשע"ו  [ד, כה] המקדש בשינה[

 ו"מעדני אשר, תשע    ו"קול יעקב, תשעד, כז[  ]  ()ויפגשהו וישק לולנשק בבית כנסת 

]ד, כז[  )ויפגשהו בהר האלוקים וישק לו( על מה סמכו העולם לנשק בבית הכנסת הרי זה איסור? 

 תשע"ו ,מעדני אשר

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

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 שמות פרשת

 באתר "בינינו" :
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 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 
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 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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