מראי מקומות לפרשת בהעלותך
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
פנינים  -תשע"ג תשע"ב
נר לשולחן שבת – תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
דברי ישרים  -תשע"ה תשע"ד תשע"ג
סיפורי צדיקים  -תשע"ו תשע"ד תשע"ג
מאורות הפרשה  -תשע"ב
להתעדן באהבתך – תשע"ה תשע"ד
להלכה שלמה  -תשע"ו
שבת טיש  -תשע"ו
מידות טיש  -תשע"ו

נושא בפרשה:

~

~

~

~

~

~

~

כוחו של הרגל [שתהא שלהבת עולה מאליה] (בהעלותך את הנרות) [ח ,ב] מדי שבת ,תשע"ו
הדלקת מנורת המקדש האם כשרה בזר? (בהעלותך את הנרות) [ח ,ב] מעדני אשר ,תשע"ג
מנהגי הדלקת נרות בזמנים שונים (בהעלותך את הנרות) [ח ,ב] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג
ג' המדרגות לפני המנורה ,מדוע היו? (בהעלותך את הנרות) [ח ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
מעלת הרגיל בנר הזוכה לבנית תלמידי חכמים (בהעלותך את הנרות) [ח ,ב] מאור השבת ,תשע"ג

הדלקת נרות שבת ע"י בנות הבית [אם אתם משמרים נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון] (בהעלותך
את הנרות) [ח ,ב] תורה והוראה ,תשע"ג

הדלקת נר שבת במקום מואר (בהעלותך את הנרות) [ח ,ב] תורה והוראה ,תשע"ב
שכחה להדליק נרות שבת [ ובגדרי חיוב הדלקת הנרות ומנין הנרות] (בהעלותך את הנרות) [ח ,ב] עולמות ,רט

הדלקת נרות שבת [ שלושה טעמים :כבוד שבת ,עונג שבת ,שלום בית ,וההבדל ביניהם] (בהעלותך את הנרות)
[ח ,ב] עולמות ,קו
השראת השכינה ע"י אחדות ישראל ,ע"י הקרבנות וע"י התורה (בהעלותך את הנרות) [ח ,א-ג] זרע
ברך ,תשע"ב
שבעת הנרות כנגד שבעת חלקי התורה (יאירו שבעת הנרות) [ח ,ב] שבילי פנחס ,תשע"ה
מה שבחו הגדול של אהרן שלא שינה (ויעש כן אהרן) [ח ,ג] במשנת רש"י ,תשע"ב
שירת הלויים [ שירה בכלי בשבת ,הגיל בו מתחיל הלוי בעבודה] (ואתנה את הלויים...באהל מועד) [ח ,יט] אשר
ליהודה ,תשע"ד
הנפת הלוים [חי נושא את עצמו] (ח ,יא) שלמים מציון ,תשע"ד
מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר [אונס ורצון יחד] (את הפסח במועדו) [ט,ב] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ג

עוסק במצוה פטור מן המצוה [בתלמוד תורה ,בסוחר בתשמ"ק] (ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש
אדם) [ט,ו] הגר"א עוזר ,תשע"ה
טומאה בציבור בקרבן פסח (ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם) [ט,ו] הגר"א עוזר ,תש"ע
שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן? (ככל חוקת הפסח יעשו אותו) [ט,יב] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ג

הערות בדיני פסח שני [דרך רחוקה בפסח שני ,איסור אכילת מצה בערב פסח שני] (ככל חוקת הפסח
יעשו אותו) [ט,יב] מעדני אשר ,תשע"ב
תקיעה בחצוצרות בעת שמחה או בעת צרה  -גם בזמן הזה? (והרעותם בחצוצרות) [י ,ט-י] תורה והוראה,
תשע"ה
תקיעות בעת צרה [מצוות חצוצרות במקדש] (והרעותם בחצוצרות) [י ,ט-י] עומקא דפרשא ,תשע"ה עולמות ,ח
אורות הגבעה ,תשע"ג

למאן דאמר שיש דין שמחה בשבת למה אין בו חיוב אכילת בשר ושתית יין ולשמח הנשים בבגדי
צבעונין כמו ברגלים? (וביום שמחתכם) [י ,י] אשכול יוסף ,תשע"ג זרע ברך ,תשע"ה
מסעי בני ישראל  -בדור המדבר ,ולדורות (ויהי בנסוע הארון) [י ,לה] נר יששכר ,תשע"ב
הפגם בעולם המחשבה  -שורש חטא המתאוננים (ויהי העם כמתאוננים) [יא ,א] נר יששכר ,תשע"ג

מדוע נזכרו בני ישראל בדג ים שאכלו במצרים ,הרי במן יכלו להרגיש טעם דג? (זכרנו את הדגה אשר
אכלנו במצרים חינם) [יא ,ה] מעדני אשר ,תשע"ה

לבצוע על שני חצאי פת כלחם משנה או על פת שלמה (והמן כזרע גד...ובשלו בפרור) [יא ,ז-ח] נוה ההיכל ,תשע"ד
הברכה על אכילת המן (והיה טעמו כטעם לשד השמן) [יא ,ח] עומקא דפרשא ,תשע"ד
מה היה טעמו של המן למי שלא כיון לטעם מיוחד (והיה טעמו כטעם לשד השמן) [יא ,ח] שלמים מציון,
תשע"ד

מדוע בכו בני ישראל על איסור עריות בנסעם מסיני ,ולא מיד במתן תורה? [וישמע משה את העם
בוכה למשפחותיו] [יא ,י] מעדני אשר ,תשע"ה

הזכרת שם אביו או רבו [בפניו או בפני אחרים ,בתוספת קידומת אבי או רבי] (ויאמר אדוני משה כלאם)
[יא ,כח] שלמים מציון ,תשע"ו
מאסר  -עונש או הגנה (ויאמר אדוני משה כלאם) [יא ,כח] עולמות ,רנט
סיפור לשון הרע לתועלת  ,אך כשמכשיל את השומע בלפני עור (ותדבר מרים ואהרן במשה) [יב ,א]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
לשם מה מפרסמת התורה שמשה רבינו היה עניו מכל האדם? (והאיש משה עניו) [יב ,ג] אשכול יוסף,
תשע"ה
תפילה על חולה שאין ידוע מה מצבו [אל נא רפא נא לה) [יב ,יג] מעדני אשר ,תשע"ה
הזכרת שם החולה בתפילה עליו [אל נא רפא נא לה) [יב ,יג] מחמדי התורה ,תשע"ב
תפילה על חולה סופני המתייסר[ ...אל נא רפא נא לה) [יב ,יג] נוה ההיכל ,תשע"ג

תפילת על חולה ( על עצמו ,רפואה מיסורי כפרה ,תפילה על מיתה ,תפילה בביקור חולים) [אל נא רפא
נא לה) [יב ,יג] עומקא דפרשה ,תשע"ג
מי שברך בשבת לחולה שאין בו סכנה [אל נא רפא נא לה) [יב ,יג] מעדני אשר ,תשע"ה
אמירת ' הריני מוכן ומזומן' לפני קיום מצות כיבוד אב ומוראו (ואביה ירק ירק בפניה) [יב ,יד] נוה
ההיכל ,תשע"ה
מידה כנגד מידה בהנהגת החסד (והעם לא נסע עד האסף מרים ,ברש"י) [יב ,טו] שלמים מציון ,תשע"ו

~

~

~

~

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

~

תשע"ו

תשס"ח

~

( 12עלונים)

תשע תשע"ג

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת בהעלותך ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול ( 124עמ')
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

