
 

ות עשרלצפיה ב

  שיעורים על

 בהעלותך פר'

 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

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     בהעלותךפרשת 

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 החינוך יסודות

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 וזר שליט"אשיעורי הגר"א ע

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47059
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[

 

 נרות שבת נושא בפרשה:

 אגדה ובהלכהנושא בפרשה: ה'מן' ב

 נושא בפרשה: העוסק במצוה פטור מן המצוה

 נושא בפרשה: הטמאים בפסח ראשון

 פסח שני הקרבת נושא בפרשה:

  נושא בפרשה: לא מלו במדבר משום סכנה

 נושא בפרשה: ויהי בנסוע הארון

 נושא בפרשה: מאסר

 תפילה לרפואת חולה נושא בפרשה:

  שאר עניני הפרשה:

 

 נרות שבת נושא בפרשה:

 

ע"ח פניני חשוקי חמד, תשת? האם להכין את הפתילות בעצמו, או לקנות פתילות מהודרות מוכנו

 )עמ' ג(

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג  [ח, ב])בהעלותך את הנרות( מנהגי הדלקת נרות בזמנים שונים 

   "גמאור השבת, תשע  ח, ב[])בהעלותך את הנרות( מעלת הרגיל בנר הזוכה לבנית תלמידי חכמים 

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז

 ]אם אתם משמרים נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון[הדלקת נרות שבת ע"י בנות הבית 

 תורה והוראה, תשע"גח, ב[  ])בהעלותך את הנרות( 
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    תורה והוראה, תשע"בח, ב[  ])בהעלותך את הנרות(   הדלקת נר שבת במקום מואר

כאשר שכחה כמה , כבוד שבתלמען  קנס, ומנין הנרותה הדלקה]גדרי חיוב שכחה להדליק נרות שבת  

על  האשהעל  האישעל  -חיוב הדלקתם , חלק מהנרות, שכחה להדליק בכל פעם נרהאם תוסיף  פעמים

הראוי להדלקת  מנין הנרות, ההדלקה מעשהאו  ,בבית אור שיהיהה הדלק, טעם ההביתאו על  שניהם

 מדליק הבעלכאשר , ביתהמחוץ ל הליקכשמד, נר אחר לידת כל ילדמנהג להוסיף , הנרות לכבוד שבת

כאשר שכחה להדליק , יום טובערב שכחה להדליק נרות ב, "אונס" ו"שכחההגדרת ", יולדתעבור אשתו ה

 למות, רטעו  ח, ב[ ])בהעלותך את הנרות(  [אור החשמל דלוק בביתנרות אך היה 

בהדלקת נרות : הבדל ביניהםה, שלום בית, עונג שבת, כבוד שבת: שלושה טעמים]הדלקת נרות שבת  

ובשאר המקומות  במקום הסעודההדלקת נרות , נר שדלק האם צריך כיבוי והדלקה מחדש, ביום טוב

במקום אחר , אוכל האם אפשר לברך על הדלקת נרות שבת בחשמל, המקום המובחר להנחת הנרות, בבית

, במקומות המוארים בחשמל, והמסתעף להדלקת נרות 'תוספת אורה'נר שהוא רק מאוחר, וחוזר לביתו 

 עולמות, קו  ח, ב[ ])בהעלותך את הנרות(   [בבתי מלון הדלקת נרות, להלכה ולמעשה

]לא להקדים ולא לאחר, נר שבת בזמנינו, ברכה על הדלקת נרות, נר שבת וחנוכה ת נרות עניני הדלק

 עומקא דפרשה, תשע"ו ח, ב[])בהעלותך את הנרות(  יחד, נר יפה[

 ג"נוה ההיכל, תשע  ]נרות שבת רבים[ברכה על הידור מצוה 

)בהעלותך אורה הגדול של תורה שבעל פה  -תכלית הדלקת המנורה להמשיך השראת השכינה 

 י פנחס, תשע"זשבילח, ב[  ]את הנרות( 

]זהה ממש, מנורת שבעת קנים שונה במעט, שאר הכלים, עשיית עשיית מנורה בתבנית מנורת המקדש 

 נוה ההיכל, תשע"וח, ב[  ])בהעלותך את הנרות(  ההיכל[

בנר חנוכה, קידוש על יין  ]הקריבהו לפחתך בנר שבת אולה הדלקת נרות בשמנים המאוסים לאכי

 נוה ההיכל, תשע"ה מאוס[  

ש ]הנרות הללו קודש הם, איסור שימוהדלקת נרות שבת בבזיכים שהשתמשו בהם לנרות חנוכה 

 נוה ההיכל, תשע"ובויים[  בנרות חנוכה דולקים או כ

, האם צריך נר ממש, והאם שבת, הבדלה, חנוכה, נר נשמה, בדיקת חמץ]הדלקת חשמל בתורת נר 

הדלקת , רמצב אוחשמל ה רשת הדלקת נורה הדולקת באמצעותע"י המדליק,  מעשה הדלקהצריך אש, 

ר נאו  נר לכבוד שבת להדליק, קיום מצוות בגרמא, מעשה הבערה בידים או ב"גרמא" בעלמא -חשמל 

, אבוקה, שלהבת, ל אור החשמל, ברכת בורא מאורי האש בהבדלה ענורה פלואורסנטית, לכבוד שבת דלוק

 נר חנוכה, שבתעל ידי חילול  ברכה על נר שבת והבדלה מחשמל המיוצר, אספקלריאנר הנמצא בתוך 

, הדלקת חשמל חונוצר בכל רגע בתחנת הכחשמל ה, כי נורת חשמל אין זרם למשך זמן ההדלקהבבחשמל, 

 נר למאור בבית, נר נשמה, בשעת בדיקת החמץ לאור הנר, כיבוי חשמל בברכה בדיקת חמץבמצבר, 

לשאר מנורה שבמקדש זכר ל "נר תמידהבדל בין "ה , הנודר נרות האם יוצא ידי חובה בחשמל - הכנסת

 עולמות, רצ  [האם אסור לעשותה - מנורת חשמל בעלת שבעה קנים, שעיקרם להאיר למתפלליםנרות 

 נוה ההיכל, תשע"ד  ]אשה ששכחה פעם אחת[הזהירות בהדלקת נר שבת 

 עולמות, רצ    תורה והוראה, תשע"ב  תאורה חשמלית לנרות שבת ולשאר מצוות

תורה   נוה ההיכל, תשע"ד   מעדני אשר, תשע"ד  שכחה להדליק נר שבת אך החשמל דלקאשה ש

 והוראה, תשע"ח
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 ' באגדה ובהלכהמן': הנושא בפרשה

 

]הנאה מראיית המאכל, נר ביתו עדיף משום שלום הקשר בין ההנאה מן המן להדלקת נרות שבת 

 שלמים מציון, תשע"ז  ]יא, ה[)זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם(  בית[

)זכרנו את הדגה ני ישראל בדגים שאכלו במצרים, הרי במן יכלו להרגיש טעם דג? מדוע נזכרו ב

 (עה)עמ'  אספקלריא, תשע"ח  מעדני אשר, תשע"ה  ]יא, ה[אשר אכלנו במצרים חינם( 

נוה ח[  -יא, ז].ובשלו בפרור(  )והמן כזרע גד.. לבצוע על שני חצאי פת כלחם משנה או על פת שלמה

 ההיכל, תשע"ד

  ד"אשר ליהודה, תשע  ]יא, ח[)והיה טעמו כטעם לשד השמן(   ]ראשונה, אחרונה[ הברכה על אכילת המן

 עומקא דפרשא, תשע"ד

)והיה טעמו כטעם לשד  ]בלא התבוננות אין טעם[ ?מה היה טעמו של המן למי שלא כיון לטעם מיוחד

 השלמים מציון, תשע"  ח[ ,]יאהשמן( 

 ה"במשנת הפרשה, תשע  [, שיימינג]ההיתר לבייש עוברי עבירה  בושת הרשעים בלקיטת המן

שלמים   כו לפרר, לחם לפי הטף, פירות שביעית לתינוק[]דרמדוע ירדה כמות "עומר" גם לקטנים? 

 מציון, תשע"ז

 ד"שעמעדני אשר, ת   ]הנאה ממעשי ניסים[אכילת המן 

 מעדני אשר תשע"ו  האם במן היה מותר לחשוב טעם איסור?

 מעדני אשר תשע"וים?  איך היו יכולים לברך ברכת המזון על המן הרי המן לא היה מחמשת המי

 ה"זרע ברך, תשע  ]האם זכר למן?[  פריסת מפה על הפת בשבת

  ו"מחמדי התורה, תשע    (3עמ' ) ה"מחמדי התורה, תשע אוכל שנספג בגוף מיד, ברכתו 

 ד"מעדני אשר, תשע  אכילת המן ביום כיפור 

 ב"מעדני אשר, תשע  ?האם מותר להשאירו ליום ראשון -ת רד עבור שבמן שי

 מעדני אשר תשע"ו   מדוע נאסר לבשל את המן בשבת?

 פנינים מרבינו אור החיים, תשע"ז  ]אחר ז' אדר[ ?מה קרה למן בשנת מות משה

 במשנת הפרשה, תשע"ו ?האם היו יכולים לטעום במן את טעם השבת גם בימות החול

 ב"מעדני אשר, תשע     ו"שלמים מציון, תשע   ]תולש, מעמר[  איסור לקיטת מן בשבת

כאיל תערוג,    ה"כאיל תערוג, תשע  ]במשנתו של הגראי"ל שטיינמן[  אוכלי המן -אברכים בדורנו 

      אבי עזרי, תשע"ז   ד"שעת

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כ(  -עינינו גל   אוכלי המן -אברכים בדורנו 
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 שע"זאשכול יוסף, ת   ו"אשכול יוסף, תשע   סגולה לזיכרון של הגר"ח פלאג'י

 

 העוסק במצוה פטור מן המצוה: נושא בפרשה

 

אזמרה ]עוסק במצוה פטור מן המצוה[ מפסיק לקריאת שמע ותפילה? מדוע העוסק בתלמוד תורה 

 ך, תשע"חלשמ

)ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש  ]בתלמוד תורה, בסוחר בתשמ"ק[עוסק במצוה פטור מן המצוה 

 , תשע"ההגר"א עוזר   ו[ ]ט,אדם( 

)ויהי ]וציוונו, ברכת נשים על מ"ע שהזמן גרמא[  ?רשאי לברך האם -ה עוסק במצוה ופטור מן המצו

   מעדני אשר, תשע"ז  ו[ ]ט,אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם( 

)ויהי אנשים אשר היו טמאים ב עוסק במצוה, מול מצוה אחרת המקיים מצוה באיסור, האם נחש

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ו[ ]ט,לנפש אדם( 

]ואם רק חשב הופך המשאיל לשוכר  [מצוות צדקה]ופטור מהמשאיל חפץ לחבירו ומקיים מצוה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ו[ ]ט,)ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם( וה, וטעה[ שזו מצ

)ויהי אנשים אשר  [לישב בסוכה] ?העוסק במצות השבת אבידה, האם פטור מלהשיב אבידה נוספת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ו[ ,]טהיו טמאים לנפש אדם( 

]שומר שכר של פרה אדומה, מניח עוסק במצוה שהיא קיומית ולא חיובית, האם פטור מן המצוה? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חעוסק במצוה דרשות, כותבי ספר תורה[ קיום מצוה בשב ואל תעשה,  - תפילין

הגר"א גניחובסקי,  אשה העוסקת במצוה שהזמן גרמא ופטורה ממנה, האם פטורה ממצוה אחרת?

 חתשע"

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חעוסק במצוה דרבנן האם פטור ממצוה דאורייתא? 

]השבת עוסק במצוה שפטור ממנה ומקיימה לפנים משורת הדין, האם פטור ממצוה דאורייתא? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח אבדה שנטלה לאחר יאוש[

 

 הטמאים בפסח ראשון: נושא בפרשה

 

 שבילי פנחס, תשע"והשתוקקות מישאל ואלצפן הולידה את 'פסח שני'  

)עמ'  אספקלריא, תשע"ח ח התשוקה הרוחנית של עם ישראלות מן התורה ש"נתחדשו" מכמצוו

 (ול

חידשה הלכה, השונה מבקשת  -]זעקה אמיתית מקירות הלב כוחה של זעקת "למה ניגרע"  -פסח שני 

 (יבבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  בנות צלפחד[
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בינת החכמה על משך חכמה, ( ]ט, ז[ )טמאים לנפש אדםיוסף הצדיק היה 'אדם' וכך נרמז בפרשה זאת 

 תשע"ח

]לפני משה, לפני אהרן, באיזה פורום, ההבדל בין שאלת האנשים הטמאים, לשאלת בנות צלפחד 

 האיחוד בחידוד, תשע"ה  בשאלה ובמעמד השואל[

  מעדני אשר, תשע"זמדוע נטמאו רק נושאי עצמות יוסף, ולא נושאי עצמות שאר השבטים?  

 הגר"א עוזר, תש"עטומאה בציבור בקרבן פסח  

 מלאכת מחשבת, תשע"ז המשא ומתן בין משה רבנו לטמאים בטומאת מת

 

 פסח שני: הקרבת נושא בפרשה

 

]הפרשי שעות, להקפיד על אופק מדבר סיני  -רק שיקרב בין הערבים שון לא הוזכר מדיני פסח רא

בינת החכמה על משך )בין הערבים תעשו אותו( ]ט, ג[ וראה גם דבריו לגבי אותו ואת בנו בפרשת אמור[ 

 חכמה, תשע"ח

 )עמ' כז( אספקלריא, תשע"ח  י[תחנון וסליחות בה"ב בפסח שנ]מצרים בפסח שני  סיפור יציאת

 חינוך, תשע"ו פניני מנחתמצה "שמורה" לפסח שני 

 דברי שי"ח, תשע"ח   פניני מנחת חינוך, תשע"ואכילת קרבן פסח שני עם חמץ   

]יש סידור אשון רק או הוא או אשתו, האם יותר לאשתו ויעשה פסח שני? יכול לעלות לפסח ר

האם יתפלל או ימסור הסידור לחברו והוא יתפלל תשלומין, הידור שלו מול מצוה של חברו, נר  -אחד 

 ניחובסקי, תשע"חהגר"א גחנוכה, מצה ואפיקומן[ 

 דברי שיח, תשע"ד   דברי שיח, תשע"השו"ת בעניני פסח שני   

]קטן שהגדיל בספירת ?  יכים לשחוט עליו קרבן בפסח שנישחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צר

קטן, האם נחשבת כמעשה מצוה, וכן יש לדון האם , ספירת העומר, האם יכול להמשיך ולספור בברכה

אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור , גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו, נחשבת כמעשה ספירה

קטן שאכל , הגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שנישחטו עליו קרבן פסח ו, ולאכול כשנשתפה

, לפני השקיעה ובירך ברכת המזון, וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך ברכת המזון

, תמימות בספירת התורה בליל היותו בן י"ג, ברכת מקבל שכר כ'מצווה ועושה'האם בקטנותו קיים מצוות 

 ולמות, גע   ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע מאור  הקטן[ 

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' יא( ]דברי המשך חכמה[פסח שני של ציבור הוא שבעה ימים 

במידה ויתאפשר לחדש את עבודת קרבנות בין פסח ] הקרבת קרבן פסח שני כשלא קרב פסח ראשון

ני: האם מותר והאם חובה לעשות פסח שני. במידה ואין אפשרות להקריב פסח שני במצב ראשון לפסח ש

כזה משום שאין ציבור נדחים, יש לדון האם יחידים מתוך הציבור יכולים לעשות פסח שני משום שהם 

האם מה   .אינם ציבור או שדין אחד לכל הציבור ואף היחידים שבציבור אינם יכולים לעשות פסח שני

מר שאין ציבור נדחה לפסח שני הוא דין כללי ועקרוני, הנוהג בכל אופן שבו נוצרה מציאות של רוב שנא

ציבור שלא יצאו ידי חובה בפסח ראשון, או שזהו דין מסוים בטומאת מת, שנאמר כחלק מהכלל שטומאה 
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דחו לפסח ואז במקרה של רוב ציבור שנ ,דחויה בציבור וכחלק מההיתר לעשות פסח ראשון בטומאת מת

 ירחון האוצר )טו(, תשע"ח )עמ' סג( [שני שלא מחמת טומאת מת אלא מסיבה אחרת ניתן לעשות פסח שני

הגר"א   יב[ ]ט,)ככל חוקת הפסח יעשו אותו(   שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?

 גניחובסקי, תשע"ג

]בבשר שתוך הגולגולת, לבטל איסור לכתחילה, מצות אכילת כל קרבן הפסח מול איסור שבירת עצם 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  )ועצם לא תשברו בו( ]ט, יב[ עשה דוחה לא תעשה[

 מלאכת מחשבת, תשע"זדרך רחוקה פטור מפסח ראשון או הפקעה? 

 זהגר"א גניחובסקי, תשע"  )ועצם לא תשברו בו( ]ט, יב[שבירת עצם בקרבן פסח ע"י כהן 

 (זע)עמ'  אספקלריא, תשע"ח  הקרבת הפסח במדבר 

 פסח שני ,הגדה בפסח שני ,ביקור בפסח שני ,חמץ עם פסח שני ,זמן הקרבת פסח שני]עניני פסח שני  

 עומקא דפרשא, תשע"ו  [עטענת למה נגר ,נשים בפסח שני ,הלל על פסח שני ,תחנון בפסח שני ,כיו"ט

)ככל חוקת הפסח  ]דרך רחוקה בפסח שני, איסור אכילת מצה בערב פסח שני[הערות בדיני פסח שני  

 מעדני אשר, תשע"ב  יב[ ]ט,יעשו אותו( 

האם מחוייב , פטור או הפקעת החיוב, עיקרו מחמת אונס או גזירת הכתוב -]דרך רחוקה מצוות פסח שני 

   המצוות בפרשה, תשע"ו   [לקרב את עצמו

 מעדני אשר, תשע"ח  שני יש גם פטור 'דרך רחוקה'?האם בפסח 

 מעדני אשר, תשע"חהאם בערב פסח שני יש איסור לאכול מצה, כדי שיאכל מצה לתיאבון? 

 

 לא מלו במדבר משום סכנה  :נושא בפרשה

 

אל יעמוד אדם עולם ל, אין סומכין על הנסמגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר, ] מקום סכנה

דעת או  יםסטטיסטי"פ נתונים עאוביקטיבית או סוביקטיבית,  - "מקום סכנה", הגדרת במקום סכנה

, רבי חנינא בן דוסא ונחום איש גמזו, מעשה ומתי "אין סומכין על הנס" - אימתי נוטלים סיכון, בני אדם

 במקום סכנה רחוקה, רביםהצלת סכנה לצורך , לקדש שמיםהאם מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת 

גדרי ההיתר  ,תפילהבזכות , בשב ואל תעשהלסמוך על הנס  ,לסמוך על הנס לצדיקהאם מותר , מאד

ֵמר ֹוש"]אנשים רבים נוהגים לעשותם[ ועל כך נאמר:  "דשו בהם רבים"לעשות מעשים שיש בהם סכנה כי 

ָתאִים ]שומר    עולמות, שה   עולמות, שס  ["מנהגו של עולם"ודברים שהם  פרנסההסתכנות לצורך , '"ה פְּ

 עולמות, קכו  פתאים ה'[

הגר"א   ב[ ]ט, )את הפסח במועדו( ]אונס ורצון יחד[ ?מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר

 אורות הגבעה, תשע"ז     גניחובסקי, תשע"ג
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 : ויהי בנסוע הארוןנושא בפרשה

 

]קדושת ארון הספרים, כתיבת פסוק כשלא יישמר, פסוקים כנוי סוכה, שימוש בספרים קדושת הספרים 

)ויהי בנסוע הארון(   ה או לשמור מקום, לקפל דף, להירדם על ספר, להשען על ספר במהלך לימוד[להגן מחמ

 דברי הלכה, תשע"הי, לה[  ]

האיחוד בחידוד, י, לה[  ]ן(  )ויהי בנסוע הארוהאם היה ארון אחד או שני ארונות, מה היו הפורענויות? 

 תשע"ז

  אורות הגבעה, תשע"ז [י, לה)ויהי בנסוע הארון( ]שמעות ה'נונים' ההפוכות..[ מ]מה המיוחד באות נון?  

 מעדני אשר, תשע"ח  אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כב(  -עינינו גל 

 [י, לה)ויהי בנסוע הארון( ] לתאוה יבקש נפרד -ויסעו מהר ה'   – ותההפוכ 'תוכן ענינם של ה'נונים

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ח(  -הגר"ד כהן שליט"א 

אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח  -ל עינינו ג  ]ויסעו מהר ה'[ כתינוק הבורח מבית הספר -הפורענות 

 )עמ' כא( 

 (נט)עמ'  אספקלריא, תשע"ח  ]ויסעו מהר ה'[ תפילה בבית הכנסת או משיעור תורהממהר לצאת מה

 חנר יששכר, תשע" [י, לה)ויהי בנסוע הארון( ]מוחזק בפורענות 

שיעורי הרב  [י, לה)ויהי בנסוע הארון( ]שמעות ה'נונים' ההפוכות..[ מ] .ח הרצון..ולאן מפנים את כ

 רוזנבלום, תשע"א

 נר לשולחן השבת, תשע"ח קודש דלתות הזזה או רגילות בארון

 נר לשולחן השבת, תשע"ח היכן מקום ספר התורה באמירת "בריך שמיה"

  תורה והוראה, תשע"חל  התורה בכל תקופות עם ישראהמשך  – ספר בפני עצמו - 'ויהי בנסוע'

 שבילי פנחס, תשע"ח

 

 : מאסרנושא בפרשה

 

, מדוע לא נאסרו באותו בשבתעצים  במקוששו במגדף :במאסר שימוש תורהב]עונש או הגנה  -מאסר 

 ,העדים טרם נחקרו, או כשיש עדות על העבירה אך חקירת החשוד לשםהאם מותר לעצור "חשוד" תא, 

או , כעונשלהשתמש במאסר מאסר עד מות, האם ניתן  -הפקדת "ערובה" כחלופת מאסר, הכנסה לכיפה 

, ממוני חוב לתשלום כפיה אסר כאמצעימ, זמן קצובהסמכות לאסור ל, מפשיעה ה הגנרק כאמצעי 

איסור עשיית "צידה באדם", או  - בשבתהכנסה למעצר או מאסר , דין לקיום פסק בית כפיה כאמצעי

 עולמות, רנט   יא, כח[] )ויאמר אדוני משה כלאם([ "דין" בשבת
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      תורה והוראה, תשע"גערי מקלט ודין מאסר לפי התורה  

 אורות הגבעה, תשע"ג  ]איסור צידת אדם[מעצר אדם בשבת 

 ד"ההיכל, תשע נוה  אדם[ צידת ]איסור בשבת עבריין או פורץ לכידת

אשכול יוסף,   ?היאך הניחו את המקושש במשמר והלא אין אוסרים אדם בבית הסוהר בשבת

 תשע"ו   תשע"ג

 

 תפילה לרפואת חולה נושא בפרשה:

 

יטוח דם, הקזת דם מול תרומת דם, ]תרומת דם מצוה או חובה, תרומה למאגר דם, בתרומת דם לחולה 

 עומק הפשט, תשע"ח  תרומת כליה מול תרומת דם, הצלה, ביקור חולים, צדיק אמיתי[

האם התורם משאיל את  עידוד תרומת כליה, ק סכנה,, ספוה או חובהצ]תרומת כליה מתרומת כליה 
קבלת תמורה כספית[ תרומה למטרות מחקר,  חזרה,קיום מצוה בכל רגע, נטילתה  לזמן, 'מתנה'הכליה כ

 עולמות, קצא    עומק הפשט, תשע"ח

 מעדני אשר, תשע"ה  ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( תפילה על חולה שאין ידוע מה מצבו 

 שע"חתורת המעדנים, תתפילת אחרים עליו? האם עדיפה תפילת החולה על עצמו או 

  ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( הרואה מודעה עם בקשה לתפילה על החולה, האם חייב להתפלל עליו? 

 י אשר, תשע"זמעדנ

 שע"חתורת המעדנים, ת ?האם יש לו חיוב להתפלל מי שרואה מודעה להתפלל על חולה

  נוה ההיכל, תשע"ז   מחמדי התורה, תשע"ב  ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( הזכרת שם החולה בתפילה עליו 

 (, פזנג)עמ'  אספקלריא, תשע"ח  שע"חתורת המעדנים, ת

 שע"חתורת המעדנים, ת  הזכרת שם אביו החולה בתפילה

 שע"חתורת המעדנים, ת? הרי אסור להתרפאות בדברי תורה איך מותר לומר תהילים לרפואת חולה

 שע"חתורת המעדנים, ת  ?מזכירים שם האם ולא שם האב מדוע כשמתפללים על חולה

תורת המעדנים,   נוה ההיכל, תשע"ג  ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( תפילה על חולה סופני המתייסר... 

  שבת, תשע"חמלאכת מח    שע"חת

 ובהם נהגה, תשע"ו [ויויד]אמירת הנפטר ממחלה והחובה לעוררו בתשובה מעלת 

מעדני אשר,   ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( התפלל לרפואת חולה והחלים, האם רשאי לקבל שכר? 

 שע"חתורת המעדנים, ת  תשע"ז

)אל נא רפא נא  [תפילה בביקור חולים ,תפילה על מיתה ,כפרה רפואה מיסורי ,על עצמו] על חולה תפילת

 שע"געומקא דפרשה, ת   ]יב, יג[לה( 

אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח  -עינינו גל     (ידבאר הפרשה, תשע"ז )עמ' כוחה של תפילה בתחנונים  

 כג(  )עמ'
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 (דמ)עמ'  אספקלריא, תשע"ח   ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה(  כוחה ומעלתה של תפילה קצרה

 מעדני אשר, תשע"ה  ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( מי שברך בשבת לחולה שאין בו סכנה 

 ברי שי"ח, תשע"זדרפואה ופיקוח נפש בשבת 

]הליכה אצל חכם, חובת החכם להתפלל, חמס ברכה, ברכת הדיוט בשם, ביקור חולה תפילה על חולה 

 בארה של תורה, תשע"ז  ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה(  בשבת, ביקור ת"ח בשבת[ 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח ]פיקוח נפש של עובר, רפואה, חולה[ ת להצלת עוברחילול שב

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 (נט)עמ'  אספקלריא, תשע"ח ח, ב[])בהעלותך את הנרות(  ]שאינו כוהן[ת המנורה בזר הדלק

 שבת, תשע"חמלאכת מח ח, ב[])בהעלותך את הנרות( '? עבודה'היא נחשבת לוהאם  –מצוות ההדלקה 

)בהעלותך את הנרות( המנורה מכוונת נגד 'כתר שם טוב' המצטרף להעלות את שלושת הכתרים 

 ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ד(  -חשבתי דרכי  ח, ב[ ]

 תשע"ז  מדי שבת, תשע"ו  ח, ב[])בהעלותך את הנרות(  ]שתהא שלהבת עולה מאליה[כוחו של הרגל 

 מעדני אשר, תשע"ג  ח, ב[])בהעלותך את הנרות( הדלקת מנורת המקדש האם כשרה בזר? 

 4]המספר שבע שבמנורה? מדוע אהרון נצטווה דווקא במנורה? מדוע חזרה התורה  סודה של המנורה

  גשיעורי הרב רוזנבלום, תשע" [ח, ד)וזה מעשה המנורה( ]פעמים על עניין מעשה המנורה[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ח, ב[])בהעלותך את הנרות( ג' המדרגות לפני המנורה, מדוע היו? 

 , תשע"דמרנן סברי  ח, ב[])בהעלותך את הנרות( ? מעלות ]מדרגות[ ולמזבח לאמנורה היו מדוע ל

ג[  -ח, א])בהעלותך את הנרות(  ע"י אחדות ישראל, ע"י הקרבנות וע"י התורה   השראת השכינה

 זרע ברך, תשע"ב

  שבילי פנחס, תשע"ה  ח, ב[]  )יאירו שבעת הנרות(שבעת הנרות כנגד שבעת חלקי התורה 

   במשנת רש"י, תשע"ב  , ג[]ח)ויעש כן אהרן(  ?ן שלא שינהמה שבחו הגדול של אהר

 , ג[]ח)ויעש כן אהרן(  ?אמות וכן היה גובהםי' למשכן שהיה גובהו משה ואהרן  וכיצד נכנס

 (לח)עמ'  אספקלריא, תשע"ח

)ויעש כן אהרן(  ]בתלמוד תורה, ןבנישואי אשה, כדת משה וישראל, שבע ברכות[ח ההתחדשות באהרן וכ

   במשנת רש"י, תשע"ב  , ג[]ח

דינים מטומאת מת ודינים אחרים, האם העברת התער ]טהרת הלוים מצוה לדורות או הוראת שעה 

 ומלאכת מחשבת, תשע"  [ו, ח]( קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם) [היתה בשבת

  [ ח, יט])ואתנה את הלויים...באהל מועד(  ]שירה בכלי בשבת, הגיל בו מתחיל הלוי בעבודה[שירת הלויים 

 אשר ליהודה, תשע"ד
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 מעדני אשר, תשע"ח  [ ח, יט])ואתנה את הלויים...באהל מועד( ? ]כמו לכהנים[האם יש דין קדימה ללוים 

הלויים משלימים את שמחת מביא הקרבן,  תחת אשר לא ך המילה ישראל, מתו]מעלת שירת הלויים 

עבדת בשמחה, הלויים זכו למעלה יתרה שלא זכו לה הכוהנים, לא עסקו בגידולי קרקע כדי לאפשר להם 

קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת ) [לנגן באצבע עדינה, מעלת המוסיקה, יגיעת משה ללמד שירה ללוים

 בארה של תורה, תשע"ה  [ו, ח]( אותם

( ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד ים שנהשומבן חמי) שירה בכלימבפה ו השירגיל פרישת הלויים מ

 נועם אליעזר, תשע"ח [כד, ח]

 השלמים מציון, תשע"  ]ח, יא[ חי נושא את עצמו[הנפה רגילה או אחר עקידה, ]הנפת הלויים 

את האחד חטאת ואת האחד ) , כדין הקטר אמורי חטאת או הקטר עולה םההקטרה בחטאת הלוי

 ומלאכת מחשבת, תשע"  [יב, ח]( עולה

, הפיכתם חמישים ים בגיליסיום עבודת הלו]האם קיים גיל פרישה בהלכה, גיל הפרישה בהלכה 

 שוחטסילוק ת, ולדורו לשעה ,השירות הצבאי בגיל שישים מחובת שחרור, ןכהן שהזדקליועצים, 

, מופלג בשנים, אין מושיבים בסנהדרין זקן, פרישת חכם מסנהדריןומינוי , םגיל שמוניב מתפקידו

, בדיני ממונותישת דיין גיל פר בסנהדרין, ייןד למנות הרצוי הגיל, בעלי שיבההחובה שיהיו בבית דין 

)ושרת את אחיו  [ששנקבע מרא בהסכם תנאי, או מדינההמנהג , פרישה בהגיע גיל מכוח כהונת רבנים

 כותעולמות,  באהל מועד( ]ט, כה[

]במסעות בני ישראל כיצד היתה י השי"ת הנמצא תמיד תחת כנפ -סותר על מנת לבנות במקומו 

הרי היא רק בסותר על מנת לבנות במקומו, כל מסעות בני ישראל היו במקום אחד, הנוסע  -מלאכת סותר 

באר הפרשה,    ]ט, ב[ )על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו(  עובר ערים וכפרים אך התינוק תמיד בחיק אמו[

   (ומ)עמ'  אספקלריא, תשע"ח   אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יב(  -נחל אליהו     תשע"ז )עמ' ג(

 משנתה של תורה, תשע"ח

שלמים מציון, עו( ]ט, ב[ )על פי ה' יחנו ועל פי ה' יס ]קבלת הדין, ה' אמר לו קלל[ יתברךה'  תל מאוהכ

 תשע"ח

 )ולפי העלות הענן מעל האוהל( ]ט, יז[? ל נחשב למחיצות להתיר טלטול ברשות הרביםהאם ערפ

 (יע"ח )עמ' פניני חשוקי חמד, תש

י שבת בשבתו, מד)ושרת את אחיו באהל מועד( ]ט, כה[  ]בן חמישים לעצה[כל הנוטל עצה מן הזקנים 

 תשע"ז

 ?כנסת שיש שם בעל תוקע כהןבית ב שופר בראש השנה תהאם יש ענין ללכת לשמוע תקיע

 (ביע"ח )עמ' פניני חשוקי חמד, תש ]י, ח[ הנים יתקעו בחצוצרות(ו)ובני אהרן הכ

תורה י[  -י, ט])והרעותם בחצוצרות(   ?גם בזמן הזה -צרה או בעת תקיעה בחצוצרות בעת שמחה 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו    פרי ביכורים, תשע"ז   והוראה, תשע"ה

,  ותבחצוצרות או בשופר, בזמן הזה, לתקוע בעת צרההחיוב ו, ]חצוצרות במקדשתקיעות בעת צרה 

ו למעשה גם , וכיצד ניתן לקיימחובת כל יחידאו  חיוב על הציבור, כהניםדווקא וב בחצוצרות, בתעניות

אורות הגבעה,    עולמות, ח   עומקא דפרשא, תשע"ה י[ -י, ט])והרעותם בחצוצרות(  [בזמן הזה בארץ ישראל

 תשע"ג
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 שבת, תשע"חמלאכת מחי[  -י, ט])והרעותם בחצוצרות(    במדבר תקיעה בחצוצרותהדי יתפק

)והרעותם בחצוצרות(  ]דין שירה[ותקיעה הבאה מדיני הקרבן  ]מועד או מלחמה[תקיעה מחמת הזמן 

 הגר"א עוזר, תשע"ז י[ -י, ט]

הנשים את  לשמח  ,שתית יין ,אכילת בשר], מדוע אינה כשמחת יו"ט בשבת "שמחה"שיש דין לדעה 

 תשע"ו  זרע ברך, תשע"ה   ול יוסף, תשע"גאשכי, י[  ])וביום שמחתכם(   ם[בבגדי

 זרע ברך, תשע"ו  [י, י]( ובמועדיכם ובראשי חודשיכם) [כמועד או רגל]שמחה בראש חודש 

]האם יש חיסרון או מעלה בכך שנהנה בשעת לימודו, תורה לשמה, והערב נא, קבלת הנאה מלימוד תורה 

 מנחת אשר, תשע"ז  [)והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו לך( ]י, לב מלגה על לימוד תורה[

 נר יששכר, תשע"בי, לה[  ])ויהי בנסוע הארון( בדור המדבר, ולדורות  -מסעי בני ישראל 

 נר יששכר, תשע"זי, לה[  ])ויהי בנסוע הארון(   ותיו של היצר בכל דור ודורהמלחמה בחייל

 נר יששכר, תשע"גיא, א[  ]  )ויהי העם כמתאוננים( שורש חטא המתאוננים -הפגם בעולם המחשבה 

המעבר מהנהגת משה רבנו אספקלריא המאירה, לאספקלריא שאינה מאירה  -המתאוננים 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח

לראות את חצי הכוס המלאה, בשמחה אותיות צשחבה, כל ]הצורה החיובית להסתכלות על החיים 

בארה  יא, א[ ]  )ויהי העם כמתאוננים( שני סוגי מתנות[ -אחד והאודסה שלו, סבלות או הרמת משקולות 

  של תורה, תשע"ח

וישמע משה את העם )סור עריות בנסעם מסיני, ולא מיד במתן תורה? מדוע בכו בני ישראל על אי

   מעדני אשר, תשע"ה  [יא, י] (בוכה למשפחותיו

 תשע"זנשיח בחוקיך,   [ד, יא]( התאו תאוה מי יאכילנו בשר) [תשובה]רדיפת המאכלות 

 אורות הגבעה, תשע"ז)זכרנו את הדגה( ]יא, ה[ כח ההטעיה באדם 

אשה הראשונה מצלעו של אדם הראשון בעלה, ]המדוע בכה העם שכשניתנו איסורי נישואי קרובים? 

אדם קרוב אצל קרוביו, הנשמה שחוצבה להם מגבוה אחידה היא לשניהם, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם[ 

 מעדני אשר, תשע"ח   בארה של תורה, תשע"ח)וירא את העם בוכה למשפחותיו( ]יא, י[ 

ובהם נהגה,  )ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם( ]יא, יז[ ]ודין כח רב ומרא דאתרא[עשה לך רב 

 תשע"ז

ע"ח )עמ' פניני חשוקי חמד, תש ]יא, טז[)והתיצבו אתך שם( ? האם יטריח ת"ח את הציבור לקום מפניו

 (טז

]מורה הלכה בפני ? בם המובהקפרסאות למשה רבינו שהיה ר תוך ג'סנהדרין לדון להותר  כיצד

 שבת, תשע"חמלאכת מח )ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם( ]יא, יז[ [רבו

)ואצלתי מן  [מורה הלכה בפני רבו] ?כאשר באים לשאול דיני ממונות האם התלמיד יכול להשיב

 (טע"ח )עמ' פניני חשוקי חמד, תש  הרוח אשר עליך ושמתי עליהם( ]יא, יז[

י משה כלאם(  )ויאמר אדונ ]בפניו או בפני אחרים, בתוספת קידומת אבי או רבי[הזכרת שם אביו או רבו 

  שלמים מציון, תשע"ו   יא, כח[]
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)ויאמר   ]בשונה מעסקנים אחרים[זוכה וצאצאיו הולכים בדרך ה'  -העוסק בצרכי ציבור לשם שמים 

  בארה של תורה, תשע"ו  יא, כח[]אדוני משה כלאם(  

]אכילת השלו, כמה פעמים ירד, האם היה יצירה ניסית, האם צריך בהמה ועוף שנבראו בספר יצירה 

 אילו של אברהם, תפילין מעור בהמה מספר יצירה, בשר בחלב , חי נושא את עצמו, שור הנסקל[שחיטה, 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז ו את השלו( ]יא, לב[)ויאספ

 ]יב, א[)ותדבר מרים ואהרן במשה( סיפור לשון הרע לתועלת, אך כשמכשיל את השומע בלפני עור 

 אורות הגבעה, תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

 ]יב, א[)ותדבר מרים ואהרן במשה( ]בדרך שאדם רוצה לילך[  כח ההטעיה באדם  -טעויות ב'פרשנות' 

 בארה של תורה, תשע"ח

אשכול יב, ג[  ]( והאיש משה עניו)? לשם מה מפרסמת התורה שמשה רבינו היה עניו מכל האדם

 תשע"ח   יוסף, תשע"ה

, מרנן סברייב, ג[  ]( והאיש משה עניו)כיצד כתב משה רבנו בתורה על עצמו כי הוא 'ענו' מכל אדם? 

 תשע"ד

משנתה של תורה,    שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע  [יב, ג)והאיש משה עניו מאוד( ] מהי ענווה אמתית?

 תשע"ו

 (כב)עמ'  אספקלריא, תשע"ח  [יב, ג)והאיש משה עניו מאוד( ]ענווה או שפלות? 

 [יב, ג)והאיש משה עניו מאוד( ] ]הלל ובני בתירא, יוהרא חיסרון בשלמות הענווה[ התרחקות מן הכבוד

 דרכי החיזוק, תשע"ז

 )במראה אליו אתוודע( ]יב, ו[ מהעלאת מן המנורההלקח  -אל ה' בפרט בעת החשיכה השתוקקות 

   באר הפרשה, תשע"ז )עמ' ו(

 נועם אליעזר, תשע"ח( ]יב, ט[ ויחר ה' בם וילך)אהרן הכהן אינו נעשה מצורע 

מרים מצורעת )והענן סר מעל האוהל, והנה  ]קידוש החודש במדבר דרך ענני הכבוד[ראיית נגעים במדבר 

 כאיל תערוג, תשע"ז יב, י[]כשלג( 

 נועם אליעזר, תשע"ח יב[( ]יב, מרחם אמובצאתו ) ליו צרעתתינוק שנלד וע

נוה יב, יד[  ])ואביה ירק ירק בפניה(   כיבוד אב ומוראוקיום מצות לפני  'הריני מוכן ומזומן'אמירת 

 ההיכל, תשע"ה

)ואביה ירק ירק כיצד ניתן לדרוש ק"ו מנזיפת אב לנזיפת שכינה, הרי השווה הכתוב מוראם? 

 אשכול יוסף, תשע"חיב, יד[  ]בפניה(  

 )עמ' יג( אספקלריא, תשע"ח  ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י(  שכרה של מרים

 אספקלריא, תשע"ח  ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י( ענשה או זכתה לכבוד? מרים נהאם 

 ג(מ)עמ' 

נועם  [טו( ]יב, מחוץ למחנהתסגר מרים ו)  ]מי הסגיר ומי ראה נגעי מרים[קרבת משה למרים אחותו 

 אליעזר, תשע"ח
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ות עשרלצפיה ב

  שיעורים על

 בהעלותך פר'

 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

 

 (ל)עמ'  אספקלריא, תשע"ח  ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י( המתנת ישראל למרים 

, בפה או בהרהור, אמירת הפסוק או זכירת העונש, קריאה בכל יום או פעם בשנה]זכירת מעשה מרים 

 נר יששכר, תשע"ז  ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י(  [בספר תורה, איסור דיבור לשון הרע

  שלמים מציון, תשע"ו    ]יב, טו[)והעם לא נסע עד האסף מרים, ברש"י( הגת החסד מידה כנגד מידה בהנ

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comאת המילה 'צרף' לכתובת   יש לשלוח
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