
 

 ותעשרלצפיה 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

 דהאיחוד בחידו

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 ךהחינו יסודות

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 שבת בשבתו מדי

 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
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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=
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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=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%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%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47600&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&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[

 

 הדלקת מנורת המשכן נושא בפרשה:

 נרות שבת נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: ה'מן' באגדה ובהלכה

 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: עבודת הלויים במשכן

 נושא בפרשה: המסעות והחניות

 נושא בפרשה: ויהי בנסוע הארון

 נושא בפרשה: מאסר

 תפילה לרפואת חולה נושא בפרשה:

 מעשה מרים נושא בפרשה:

 

  שאר עניני הפרשה:

 

 

 

 

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=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 הדלקת מנורת המשכן בפרשה:נושא 

 

 מנורה, הדלקה או שתהיה דלוקה[]עריכת הנרות, הדלקת המנורה ע"י זר, דישון ההדלקת המנורה 

  המצוות בפרשה, תשע"ט

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

 שבילי פנחס, תשע"זח, ב[  ]את הנרות( 

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

 אשר, תשע"ג

 מלאכת מחשבת, תשע"חב[ ח, ])בהעלותך את הנרות( והאם היא נחשבת ל'עבודה'?  -מצוות ההדלקה 

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

 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 

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

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

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

 , תשע"דסברי מרנן  ח, ב[])בהעלותך את הנרות( מדוע למנורה היו מעלות ]מדרגות[ ולמזבח לא? 

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

 ברך, תשע"ב

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

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

  ן עדין בין ערכים סותרים[]המנורה, האיזון הנכון בין החומר והרוח, איזושבחו של אהרן שלא שינה 

 (מאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א

 , ג[]ח)ויעש כן אהרן(  כיצד נכנסו משה ואהרן למשכן שהיה גובהו י' אמות וכן היה גובהם?

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לח(

)ויעש כן אהרן(  בנישואי אשה, כדת משה וישראל, שבע ברכות[ו]בתלמוד תורה, כוח ההתחדשות באהרן 

   במשנת רש"י, תשע"ב  , ג[]ח

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

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

 "טכלי יקר, תשעג' פירושים בהדלקת הנרות  

ירחון האוצר )יא( תשע"ח )עמ'  ]וטעם לשמונת ימי החנוכה[ורת המקדש האיסור לעשות מנורה כמנ

  עח(

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47059
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_36_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_36_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_60_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/215_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/215_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_36_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_36_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_36_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_36_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_36_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_57_78.pdf
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 שפת אמת, תרל"אנצחיותה של המנורה 

אמרי קונטרס "מאי חנוכה" קונטרס "אור הנר" בעניין נר שבת נר חנוכה נר נשמה ונר המנורה  

 עמ'( 18עזר, תשע"ט )

 נועם אליעזר, תשע"חבהדלקת המנורה היה ציווי משום 'עבודה' ומשום 'הארת ההיכל'  

]עריכת השולחן והדלקת הנרות בעת הקמת  הנרות ועריכת השולחן בעת בניית המשכן העלאת

 מלאכת מחשבת, תשע"ו]כה, כג[   )ועשית ארון עצי שטים(המשכן, חלק מצורת העשייה[ 

]מדוע נתקשה בה משה, גילוי השפעת התורה, בזמן שאדם לומד כאילו קבלה המיוחד במעשה המנורה 

ורה הפוכים שיהיו הווה מתמשך, גביעי המנ -עתה מסיני, כי ה' 'יתן' חכמה ולא 'נתן' חכמה, המלמד תורה 

שיעור חומש )מקשה תיעשה המנורה, ברש"י( ]כה, לא[  נעשית מאליה[ -נורה נוחים להשפיע, תיעשה המ

 הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח

האמצעי שימש כקנה וכגופה של  ]הקנהמדוע היו בששת הקנים שלשה גביעים ובאמצעי ארבע? 

)שלשה גביעים משוקדים בקנה האחד... ובמנורה ארבעה גביעים( התוספת שמוקמה בתחתיתו[  מנורה, ולכן

 שיעור חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"חלד[ -]כה, לג

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מג(נרות שבמנורת המקדש  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' צט(עדות לבאי עולם   -מנורה 

 משנתהאמור בשולחן  מחלוקת הראשונים בביאור 'תמיד' של המנורה, וההבדל בינו לבין 'תמיד'

 מהר"ל, תשע"ט

 זרע ברך, תשע"ה  זמן הדלקת המנורה

לאור  ס, שמחת בית השואבה, ברירית חיטיםשל נ]אש האם מותר ליהנות מאור המנורה והמזבח? 

המנורה, הנאה משיר הלויים, לימוד רפואה על גופת מת, איסור הנאה ממת, איסור הנאה מערלה, איסור 

 תשע"ט   אוצרות אורייתא, תשע"ח  השתמשות בנר חנוכה[

 ו"אשכול יוסף, תשע  איך השתמשו בחצרות ירושלים לאור המנורה, הרי אסור ליהנות ממנה? 

 או שיעור בהדלקה בגוף השמןא שיעור ש מערב עד בוקר, האם הושיעור שמן במנורה שבמקד

 (קואספקלריא, תשע"ט )עמ' 

מעדני    ?האם לא היה חיוב להדליק את המנורה כל יום בבית המקדש והיה מספיק פעם בשנה

 אשר, תשע"ט

ענין הדלקת המנורה היא הכרת הטוב לקב"ה, ולכן היא צריכה לבוא מצד ישראל, ולכן "ואתה 

 ט )עמ' ח(ונות, תשע"אוסף גלי - פניני זאת ליעקב  "תצוה

 ,מעדני אשר איך הדליקו את המנורה כשעדיין לא היה מזבח, הרי המזבח מעכב את המנורה?

 תשע"ב

זהב, ]האם יוצאים ידי חובה במקדש במנורה שאינה של  ות ההדלקהוומצ ת המקדשתבנית מנור

תשע"ח )עמ'  )י( ירחון האוצר למה המלך עשה עשר מנורות[הדלקה בחצרות קדשך, מנורה כנגד ההיכל, ש

 טו(

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47059
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_57_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/154_57_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/154_57_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_19_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_19_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_19_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_19_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_19_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_19_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_19_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_65_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_65_78.pdf
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  נדבה, חובת הכרת הטוב לבורא[]חובה שיש בה  שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות

 (יאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -פניני זאת ליעקב

 ]שמיעה, ראיה, כעס, דיבור ואכילה[  אדם כנגד שבעת קני המנורהשמירת שבעת הפתחים בגוף ה

 (כחאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -עינינו גל

או  ]בית כנסת שבמזרחו יש ג' מקומות, היכן ישב הרב, האם באמצע, שאמצעי משובח,מעלת האמצעי 

-פניני חשוקי חמדעדיף על מעלת האמצע[ זה הקרוב ביותר לארון הקודש, גם הוא מכובד מאוד, ואולי הוא 

 קובץ גליונות, תשע"ט )עמ' ט(

 

 נרות שבת נושא בפרשה:

 

 (, תשע"ט4מאורות הכשרות )הדלקת נרות שבת בשמן זית   

חמד, תשע"ח  פניני חשוקית? האם להכין את הפתילות בעצמו, או לקנות פתילות מהודרות מוכנו

 ' ג()עמ

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

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

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז

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

 תורה והוראה, תשע"גח, ב[  ]רות( ך את הנ)בהעלות

    "בתורה והוראה, תשעח, 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

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

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

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

 עולמות, רט  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, נרותחר להנחת ההמקום המוב, 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, למעשהלהלכה ו

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

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

 ג"נוה ההיכל, תשע  ]נרות שבת רבים[ברכה על הידור מצוה 
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בנר חנוכה, קידוש על יין  ]הקריבהו לפחתך בנר שבת אוהדלקת נרות בשמנים המאוסים לאכילה 

 נוה ההיכל, תשע"ה מאוס[  

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

 ה ההיכל, תשע"וונבנרות חנוכה דולקים או כבויים[  

, האם צריך נר ממש, והאם כה, נר נשמה, בדיקת חמץשבת, הבדלה, חנו]הדלקת חשמל בתורת נר 

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

ר נאו  ד שבתנר לכבו להדליק, קיום מצוות בגרמא, מעשה הבערה בידים או ב"גרמא" בעלמא -חשמל 

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

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

, הדלקת חשמל חות הכנוצר בכל רגע בתחנחשמל ה, כי נורת חשמל אין זרם למשך זמן ההדלקהבבחשמל, 

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

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

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

האם יכולה אשה לסגור את דלת הויטרינה בה היא מדליקה נרות שבת, אחר הדלקת הנרות?  

]בסיס לדבר האסור, בסיס בבין השמשות, בסיס בחפצים בבית לאשה נשואה, בסיס במוקצה כשניתן 

השבת, מוקצה במחובר לקרקע, טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו[  שאל על קבלתלהי

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט

 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

ת אינה רשאית ]ברכה קודם הדלקה האם יכולה להדליק או הואיל וכבר קבלה שב הדלקת נרות שבת

ות להדליק, קבלת שבת בהדלקת נרות, הדליקה בטעות נרות במספר פחות ממנהגה האם תדליק נר

 אזמרה לשמך, תשע"ט  נוספים[

 

 ' באגדה ובהלכהמן': הנושא בפרשה

 

]הכרעה על פי ראיות מחוץ לטבע, האם ניתן היה לדון דיני תורה על סמך יחידות המן שירדו? 

שיעורי ליל   מאור השבת, תשע"ח רים, בת קול, לא בשמים היא[נאמנות נביא בעונשין בממונות ובאיסו

 משנת יוסף, תשע"ה )עמ' קמז סי' כג(   שישי ברכת יצחק, תשע"ז

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

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

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

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עה(   מעדני אשר, תשע"ה  ]יא, ה[במצרים חינם( אשר אכלנו 
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נוה ח[  -יא, ז])והמן כזרע גד...ובשלו בפרור(   שלמה לבצוע על שני חצאי פת כלחם משנה או על פת

 תשע"ח  ההיכל, תשע"ד

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

 עומקא דפרשא, תשע"ד

היה טעמו כטעם לשד )ו ]בלא התבוננות אין טעם[ ?ן לטעם מיוחדמה היה טעמו של המן למי שלא כיו

 השלמים מציון, תשע"  ח[ ,]יאהשמן( 

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

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

 מציון, תשע"ז

 ד"מעדני אשר, תשע   עשי ניסים[ה ממ]הנאאכילת המן 

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

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

 ה"שערך, תזרע ב  ]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  פור אכילת המן ביום כי

 ב"מעדני אשר, תשע  ?האם מותר להשאירו ליום ראשון -ת מן שירד עבור שב

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

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

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

 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 

      רי, תשע"זעז אבי   ד"שעת

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כ(  -עינינו גל   אוכלי המן -אברכים בדורנו 

 שע"זאשכול יוסף, ת    ו"אשכול יוסף, תשע   סגולה לזיכרון של הגר"ח פלאג'י

 (לאאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -נינו גליע  ]אומנות התפילה[מדוע ירד המן כל יום מחדש? 

 

 העוסק במצוה פטור מן המצוה: נושא בפרשה

 

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

 לשמך, תשע"ח
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)ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש  ]בתלמוד תורה, בסוחר בתשמ"ק[מן המצוה וה פטור עוסק במצ

 הגר"א עוזר, תשע"ה   ו[ ]ט,אדם( 

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

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

מעדני  ?האם צריך להשלים אח''כ את התפילה שלא התפלל ,עוסק במצוה שפטור מן התפלה

 אשר, תשע"ט

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

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

]ואם רק חשב הופך המשאיל לשוכר  [מצוות צדקה]ופטור מחבירו ומקיים מצוה חפץ ל המשאיל

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

)ויהי אנשים אשר  [לישב בסוכה] ?ספתהאם פטור מלהשיב אבידה נוהעוסק במצות השבת אבידה, 

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

דומה, מניח ]שומר שכר של פרה אעוסק 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?

 תשע"ח

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

]השבת , האם פטור ממצוה דאורייתא? נים משורת הדיןמנה ומקיימה לפעוסק במצוה שפטור מ

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

 

 הטמאים בפסח ראשון: נושא בפרשה

 

 שבילי פנחס, תשע"והולידה את 'פסח שני'   השתוקקות מישאל ואלצפן

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

 (ול

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

 (יבבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  בנות צלפחד[

בינת החכמה על משך חכמה, )טמאים לנפש אדם( ]ט, ז[ בפרשה זאת יוסף הצדיק היה 'אדם' וכך נרמז 

 תשע"ח

הקשר בין סיבת הטומאה ]נושאי ארונו של יוסף[ לקרבן הפסח ]תנאי שהתנה יוסף לפני צאתם, 

 האיחוד בחידוד, תשע"חשלוחי כלל ישראל[ 

 היא שיחתי, תשע"ט]סיפור הניגודים והעליות והירידות בעם ישראל[ ה'מתלוננים' 
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פורום, ההבדל  ]לפני משה, לפני אהרן, באיזהבין שאלת האנשים הטמאים, לשאלת בנות צלפחד 

 האיחוד בחידוד, תשע"ה  השואל[בשאלה ובמעמד 

  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

תחייבו רק לאחר נ קרבן פסח לא] המילים "בתוך הני ישראל"מדוע הוסיפו הטמאים בטענתם את 

ות הפסח שהקריבו כאן ובגלגל היה להפריש מעבודה זרה, ושבט לוי שלא עבד עבודה כיבוש וחילוק, וקרב

[ שלא יגרעו משאר ישראל כדי, פסח חייבה אותם התורה בקרבןוזרה היה ראוי להיות פטור מקרבן פסח, 

 משך חכמה, תשע"ט

 מעדני אשר, תשע"ט  ?האם מותר לכהנים ליכנס לקברי צדיקים

 

 פסח שני: הקרבת בפרשה שאנו

 

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

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

 חכמה, תשע"ח

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

 פניני מנחת חינוך, תשע"ומצה "שמורה" לפסח שני 

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חחנוכה, מצה ואפיקומן[ 

 , תשע"דשיח דברי   דברי שיח, תשע"הפסח שני    שו"ת בעניני

]קטן שהגדיל בספירת ?  ישחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שנ

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

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

קטן שאכל , קרבן בפסח שני שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו, תפהולאכול כשנש

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

, תמימות בספירת ותו בן י"גהתורה בליל הי, ברכת מקבל שכר כ'מצווה ועושה'האם בקטנותו קיים מצוות 

 עולמות, ג   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 

דש את עבודת קרבנות בין פסח תאפשר לחבמידה וי] הקרבת קרבן פסח שני כשלא קרב פסח ראשון

ראשון לפסח שני: האם מותר והאם חובה לעשות פסח שני. במידה ואין אפשרות להקריב פסח שני במצב 
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כזה משום שאין ציבור נדחים, יש לדון האם יחידים מתוך הציבור יכולים לעשות פסח שני משום שהם 

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

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

ציבור שלא יצאו ידי חובה בפסח ראשון, או שזהו דין מסוים בטומאת מת, שנאמר כחלק מהכלל שטומאה 

ואז במקרה של רוב ציבור שנדחו לפסח  ,ון בטומאת מתפסח ראש תר לעשותדחויה בציבור וכחלק מההי

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

חת לקרבן פסח, או שה כחוש אבל לא יבוא לידי יות איזה שה לקלפניו ב' אפשרוכשיש ]מהודר או נותר 

הגר"א גניחובסקי,  ף[כגון שיש בה הרבה בשר לאכול, איזה מהם עדי, נותר, או שה מהודר שיבוא לידי נותר

 תשע"ט

הגר"א   יב[ ]ט,)ככל חוקת הפסח יעשו אותו(   תן?אם אסורה כשבירות קרבן הפסח השריפת עצמ

 גניחובסקי, תשע"ג

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

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

 זמלאכת מחשבת, תשע"דרך רחוקה פטור מפסח ראשון או הפקעה? 

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

 תשע"ח )עמ' עז(ריא, אספקלהקרבת הפסח במדבר  

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

 א דפרשא, תשע"ועומק  [טענת למה נגרע ,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, אונס או גזירת הכתובעיקרו מחמת  -]דרך רחוקה מצוות פסח שני 

   המצוות בפרשה, תשע"ו   [לקרב את עצמו

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

 מעדני אשר, תשע"חל מצה, כדי שיאכל מצה לתיאבון? האם בערב פסח שני יש איסור לאכו

 עשר עטרות, תשע"ט  פסח קטן או פסח שני?

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

כה, השונה מבקשת חידשה הל -]זעקה אמיתית מקירות הלב יגרע" כוחה של זעקת "למה נ -פסח שני 

 (יבבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  בנות צלפחד[

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

 האיחוד בחידוד, תשע"ה  אלה ובמעמד השואל[בש

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

 עמ' טו(קובץ גליונות, תשע"ט )-שיעורי הגר"ח פיינשטיין מדוע נקבע פסח שני בי"ד אייר?

 הגר"א עוזר, תש"עטומאה בציבור בקרבן פסח  
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כיצד מחשבים בפועל את מניין ]הטמאים והטהורים להקרבת פסח בטומאת רוב ציבור  אופן חישוב

 טמאי המתים, הטהורים והזבים: האם מונים אותם מתוך כל ישראל, או שמונים דווקא את הקרובים

אופן חישוב הטמאים והטהורים , ציבור, כל כת וכת בפני עצמה, שאינם בדרך רחוקה, או הגדרה אחרת

צירוף אנוסים , בכהנים או בכלי שרת רוב זבים במקרה של טומאת מת, בפסח חזקיהו ובפסח שבימי עזרא

ירחון האוצר )כח(,   [צירוף ערל ומשומד למניין, ומזידים המתבטלים מפסח למניין הטמאים והטהורים

 תשע"ט )עמ' לג(

 ג(נירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ'   ני[]פסח שמדוע יש דין 'תשלומין' רק להקרבת פסח? 

ירחון    לאופייה של העלייה למירון בימי האריז"ל והבית יוסף -פסח שני כמקור העליה למירון 

 האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' נו(

 

 : 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 עטיבית או סוביקטיבית, אוביק - "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  ,על הנס לסמוך 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( רצון יחד[]אונס ו ?מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר

 אורות הגבעה, תשע"ז     גניחובסקי, תשע"ג

 

 ים במשכןעבודת הלוינושא בפרשה: 

 

דינים מטומאת מת ודינים אחרים, האם העברת התער ]ים מצוה לדורות או הוראת שעה יטהרת הלו

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

קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת )האם כולם היו טמאים?  –ים מחמת טומאת מת טהרת הלוי

 ל"א תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קיז(  [ו, ח]( אותם, ברש"י

]קחם בדברים, ויקח ה' אלוקים את האדם[  אדם שהוא בן חורין? האם שייך לומר את הפועל 'קח' לגבי

 משנת מהר"ל, תשע"ח  [ו, ח]( קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם)

ירת הלויים האם היא בניגון, עבודת ]עבודת השוערים, שמירת מקום המקדש בזמן הזה, שעבודת הלויים 

  עומקא דפרשה, תשע"ח לויים[הלויים בזמן הזה, חלוקת עבודת הלויים, שירת כוהנים כשאין 
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עושה עבודת חברו, כהן ישים, חיוב מיתה בלוי המ]כשרות הלויים לעבודה אחר גיל חעבודת הלויים 

י, רשות לוי לעבוד אחר העושה עבודת חברו, האם יש 'מינוי' בעבודת הלוים, ישראל העושה עבודת לו

חלק ממשא המקדש או משא  -חמישים ולפני שלושים, לוי הממונה לכמה תפקידים, נשיאת הארון 

הגר"א ין משורר ששיער כיום[ חיוב שמירת המקדש, האם יש ד -המיוחד לו, בזמן הזה כשאין הבית קיים 

 עוזר, תשע"ח

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

 נועם אליעזר, תשע"חכהן בעל מום לוי או ישראל מי יכנס להיכל לצורך תיקון? 

 מאור השבת, תשע"ח  [ח, יט])ואתנה את הלויים...באהל מועד(  עבודת הלויים ומעלת שליח ציבור

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

בינת    מלאכת מחשבת, תשע"ז ]כמה אגפים במחנה לויה[עם נשותיהם במחנה לויה?  כיצד חיו הלווים

 החכמה על משך חכמה, תשע"ח

]האם ימתין עד גיל י שנהיה בר מצוה יוכל לעשות עבודת הלויים לכשיבנה בית המקדש? האם לו

 שליח ציבור לימים נוראים[שלושים, האם ראוי שילמד מוסיקה כדי להיות משורר בבית המקדש, גיל 

  נגר שליט"א, תשע"חשיעורי הרב יו"ט ז

את האחד חטאת ואת האחד ) ההקטרה בחטאת הלוים, כדין הקטר אמורי חטאת או הקטר עולה 

 ומלאכת מחשבת, תשע"  [יב, ח]( עולה

 

 שירת הלויים:

 

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

 אשר ליהודה, תשע"ד

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

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

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

 רה של תורה, תשע"הבא  [ו, ח]( אותם

( חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד ומבן)גיל פרישת הלויים משירה בפה ומשירה בכלי 

 נועם אליעזר, תשע"ח כד[, ח]

 זרע ברך, תשע"ד  אין אומרין שירה אלא על היין

 זרע ברך, תשע"ב    אשר ליהודה, תשע"ד עיקר שירה בפה או בכלי 

]איסור החלפת העבודה, או עבודה כזר, מי קבע את שהחליף תפקיד ושמר בשערים  ]לוי[משורר 

ע זר   תשע"ח  שע"זהמצוות בפרשה, ת[  ג-יח, א] )ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל( חלוקת העבודות[

 ברך, תשע"ז
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אל בעבודת ]לוי שהתחלף עם כהן בעבודתו ולהיפך, ישר שהחליף תפקיד ושמר בשערים ]לוי[משורר 

הלוי[  , לוי השתמש בכלי של חברולוי, כהן ולוי בעל מום, כהן שהחליף חברו הכהן, ישראל בשירה בכלי

 (דאבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרס" -בנתיבות ההלכה 

 (חועם אליעזר, תשע"ח )עמ' נ ישים האם יכול עדיין לשורר?בן לוי מגיל חמ

 

 בנסוע הארון: ויהי נושא בפרשה

 היא שיחתי, תשע"ט ]מעמד המחילה במוצאי יום כיפור[ההנצחה  -הר סיני 

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

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

 דברי הלכה, תשע"הי, לה[  ]

האיחוד בחידוד, י, לה[  ])ויהי בנסוע הארון(  ונות, מה היו הפורענויות? האם היה ארון אחד או שני אר

 תשע"ז

  ה, תשע"זאורות הגבע [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(  -ט"א הגר"ד כהן שלי

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

מ"א שיעורי הגר   (יח, תשע"ט )עמ' אוסף גליונות-התבוננות בפרשיות התורה   יני אי"ש, תשע"חפנ   )עמ' כא(

 (יזמ' בץ גליונות, תשע"ט )עקו-ברוורמן שליט"א 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נט(  ]ויסעו מהר ה'[הממהר לצאת מתפילה בבית הכנסת או משיעור תורה 

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

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

 רוזנבלום, תשע"א

 ת, תשע"חנר לשולחן השב דלתות הזזה או רגילות בארון קודש

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

  תורה והוראה, תשע"חהמשך התורה בכל תקופות עם ישראל   -ספר בפני עצמו  -'ויהי בנסוע' 

 שבילי פנחס, תשע"ח

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

 נר יששכר, תשע"זי, לה[  ])ויהי בנסוע הארון(   המלחמה בחיילותיו של היצר בכל דור ודור

 מעדני אשר, תשע"ט  ?סניגור מדוע לקחו את שברי הלוחות שיגין במלחמה הרי אין קטיגור נעשה

 מעדני אשר, תשע"ט  ?האם מותר לכתוב שם בתוך הספר תורה בסופו כדי שלא יגנב
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http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_41_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_36_79_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_36_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_36_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_36_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_79.pdf
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 מאסר: רשהנושא בפ

 

, 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 כעונשר להשתמש במאסמאסר עד מות, האם ניתן  -הפקדת "ערובה" כחלופת מאסר, הכנסה לכיפה 

, ממוני חוב לתשלום כפיה אסר כאמצעימ, זמן קצובהסמכות לאסור ל, מפשיעה הגנהרק 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

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' לח( סה תירוציםד בעונש מאסר? דמדוע נענשו אלדד ומי

 סגלה, תשע"ט-יעקב ישראל סטל אל משה[ ]מאיזה שבט, ומה היתה קרבתםו אלדד ומידד? מי הי

      תורה והוראה, תשע"גערי מקלט ודין מאסר לפי התורה  

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

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

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' ע( לג תירוצים  ]מאסר ביום השבת[מקושש והכנסתו למשמר התראת ה

)וימצאו איש ? היאך הניחו את המקושש במשמר והלא אין אוסרים אדם בבית הסוהר בשבת

]ההבדל בין מאסר עונשי לבין מעצר   תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג]טו, לב[   ם השבת(מקושש עצים ביו

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  אזרחי שנועד למניעת העבירה[

 

 המסעות והחניותנושא בפרשה: 

 

 (20ט עמ' )אספקלריה, תשע"מדוע נכפל הפסוק "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" חמש פעמים?  

]סותר על מנת לבנות  'כלל ישראל במדבר היו בהשגחה פרטית כאמה לבנה האהוב על פי ה

   (יבאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -נחל אליהו במקומו, דבקות בקב"ה ע"י דבקות בתורה  גורם למנוחת הנפש[

 (כדקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -יחי ראובן

 

 צוצרותנושא בפרשה: תקיעה בח

 

 ?בית כנסת שיש שם בעל תוקע כהןב שופר בראש השנה האם יש ענין ללכת לשמוע תקיעת

 (יבפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  )ובני אהרן הכוהנים יתקעו בחצוצרות( ]י, ח[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47059
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/259_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_05_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_01_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_31_74.p
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_36_37_38_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/259_71_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_36_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_36_78.pdf
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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   הוהוראה, תשע"

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

ו למעשה גם , וכיצד ניתן לקיימחובת כל יחידאו  חיוב על הציבורכהנים, דווקא וב בחצוצרות, בתעניות

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

 תשע"ג

 מלאכת מחשבת, תשע"חי[  -י, ט])והרעותם בחצוצרות( תפקידי התקיעה בחצוצרות במדבר  

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

 הגר"א עוזר, תשע"ז י[ -י, ט]

 

 תפילה לרפואת חולה נושא בפרשה:

 

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

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

האם התורם משאיל את  חובה, ספק סכנה, עידוד תרומת כליה,]תרומת כליה מצוה או תרומת כליה 

קבלת תמורה כספית[ תרומה למטרות מחקר,  הכליה כ'מתנה' לזמן, קיום מצוה בכל רגע, נטילתה חזרה,

 עולמות, קצא    עומק הפשט, תשע"ח

מטרת המצוה; לדאוג לצרכי החולה, להתפלל עליו, לשמחו ולעודדו,  ,דרבנןאו יתא ידאור]ביקור חולים 

, בטלפוןביקור חולים בבית חולים, ה, חולה וידוי, לסדר חובותיו, ולכתוב צוואומר עמו ל  ,לעוררו לתשובה

 עומק הפשט, תשע"ח [הכרה, שהרי מתפלל עליו חסרביקור חולים בחולה 

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

 תורת המעדנים, תשע"חהאם עדיפה תפילת החולה על עצמו או תפילת אחרים עליו? 

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

 פניני אי"ש, תשע"ח   (, פזאספקלריא, תשע"ח )עמ' נג  תורת המעדנים, תשע"ח

 תורת המעדנים, תשע"ח  הזכרת שם אביו החולה בתפילה

 תורת המעדנים, תשע"ח? איך מותר לומר תהילים לרפואת חולה הרי אסור להתרפאות בדברי תורה

פניני אי"ש,     תורת המעדנים, תשע"ח  ?מדוע כשמתפללים על חולה מזכירים שם האם ולא שם האב

 תשע"ח

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

  מלאכת מחשבת, תשע"ח   תשע"ח

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47059
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_36_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/08_bw.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_36_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_36_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_166_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_165_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/191__ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_167_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_36_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_51_76_0.pdf
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מעדני אשר,   ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( התפלל לרפואת חולה והחלים, האם רשאי לקבל שכר? 

 תשע"חתורת המעדנים,   תשע"ז

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

 עומקא דפרשה, תשע"ג   ]יב, יג[לה( 

ממון לצדיק שיתפלל עבורו, תפילה על צער  בלב איש ישיחנה, נתנית ]דאגהתפילת הצדיק וברכתו 

השכינה, הזכרת שם החולה ברמז, ילך אצל חכם שבעיר, האם בכוח התפילה לשנות רצון השי"ת, זמן 

 ינות בני יששכר, תשע"זמע המסוגל, הנחת ידים על ראש המתברך[

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

 כג( )עמ' 

-עינינו גל   אספקלריא, תשע"ח )עמ' מד(   ]יב, יג[)אל נא רפא נא לה( כוחה ומעלתה של תפילה קצרה 

 (לנות, תשע"ט )עמ' אוסף גליו

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

 דברי שי"ח, תשע"ז  רפואה 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[ חילול שבת להצלת עובר

קדיש  , הגויאמירת קדיש על אביו , חומרת יין נסך בנוצרי, מוסלמיאו  נוצרי]ולה גוי  תפילה לרפואת ח

 עין יצחק, תשע"ח  [על המאבד עצמו

התשובה או בקשה לפרנסה ]או לומר תפילת קבוע על חולה מסוים בשומע תפילה  ןלהתפלל באופ

 וישמע משה, תשע"ח באופן קבוע[

 פניני חשוקי משד, תשע"חלהתפלל לרפואת תינוק ששמו 'עשו' 

שט, עומק הפ ]החיוב להתפלל, חולה חשוך מרפא המדוכה ביסורים, תפילה על נס[התפילה על החולה 

 תשע"ח

]כל מי שאינו מבקש רחמים עליו נקרא חוטא, לא האם חובה או מצוה להתפלל על חולה הידוע לו? 

פניני אי"ש,    []יב, יג)אל נא רפא נא לה(   תעמוד על דם רעך, ואהבת לרעך כמוך, רפואה בדרך סגולה[

 תורת המעדנים, תשע"ח  מעדני אשר, תשע"ז   תשע"ח

האם מותר לחולה שמתייסר ביסורים גדולים מאוד, עד שטוב מותו מחייו ר"ל, להתפלל ולבקש 

 מים זכים, תשע"ט?  מהקב"ה שימיתהו במהרה

 

 מעשה מרים נושא בפרשה:

 

 מעדני אשר, תשע"דע לא נצטרע אהרן, על דיבור לשון הרע עם מרים? מדו
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 נועם אליעזר, תשע"ח)ויחר ה' בם וילך( ]יב, ט[ אהרן הכהן אינו נעשה מצורע 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג(  ]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( רים נענשה או זכתה לכבוד? האם מ

 )עמ' מג(

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

 כאיל תערוג, תשע"ז יב, י[]כשלג( 

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

 אליעזר, תשע"ח

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

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

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

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

-ואהרןהדיבור של תורה, מרים ]חטא לשון הרע, תורה שבע"פ  ח הדיבורהפגיעה בעצם כ-מעשה מרים

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' ו(-ר"מ שפירא זצ"לחשבתי דרכי במשנתו של הג תורה שבע"פ בכלל ישראל[

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 בהעלותך, תשע"טביאור פרשיות התורה   

שנה[  ]לא הקריבו קרבן פסח ארבעיםכשאינו מקיים מצוה, אע"פ שאינו מצווה, נחשב הדבר לגנות 

 משנת מהר"ל, תשע"ח )במדבר סיני בשנה השנית, ברש"י( ]ט, א[

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

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

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

משנתה של    אספקלריא, תשע"ח )עמ' מו(   אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יב( -נחל אליהו   מ' ג()ע

 תורה, תשע"ח

שלמים מציון, )על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו( ]ט, ב[  ]קבלת הדין, ה' אמר לו קלל[ יתברךה'  ל מאתוהכ

 תשע"ח

פניני חשוקי  ]ט, יז[ ()ולפי העלות הענן? ת להתיר טלטול ברשות הרביםהאם ערפל נחשב למחיצו

 (יחמד, תשע"ח )עמ' 

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

 תשע"ז

 זרע ברך, תשע"ו  [י, י]( ובמועדיכם ובראשי חודשיכם) [רגל כמועד או]שמחה בראש חודש 
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 כלי יקר, תשע"טההבדל בין 'הליכה' ל'נסיעה'  

, הפיכתם סיום עבודת הלויים בגיל חמישים]האם קיים גיל פרישה בהלכה, גיל הפרישה בהלכה 

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

, מופלג בשנים, בסנהדרין זקןאין מושיבים , פרישת חכם מסנהדריןומינוי , םגיל שמוניב מתפקידו

, בדיני ממונותגיל פרישת דיין  בסנהדרין, ייןד למנות הרצוי הגיל, בעלי שיבההחובה שיהיו בבית דין 

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

 כותעולמות,  באהל מועד( ]ט, כה[

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

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

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

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

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

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

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח

 היא שיחתי, תשע"ט]מבקשים עילה לפרוש מאחרי המקום[ עלילות ותלונות  -המתאוננים 

 היא שיחתי, תשע"ט  נרגנותו אומנותו -המתאוננים 

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

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

  ה, תשע"חשל תור

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

  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 

הראשונה מצלעו של אדם הראשון בעלה,  ]האשהנישואי קרובים? מדוע בכה העם שכשניתנו איסורי 

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

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

)האנוכי הריתי  חטא אדם הראשון בכפיות טובה מול אשתו[ ]שורשי כפיות הטובה באדם,שאהו בחיקך 

 היא שיחתי, תשע"טאת כל העם הזה... כי תאמר אלי שאהו בחיקך( ]יא, יב[ 

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

 תשע"ז

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

 (טז

]מורה הלכה בפני ? בם המובהקתוך ג' פרסאות למשה רבינו שהיה רסנהדרין לדון כיצד הותר ל

 מלאכת מחשבת, תשע"ח )ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם( ]יא, יז[ רבו[
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)ואצלתי מן  מורה הלכה בפני רבו[] ?כאשר באים לשאול דיני ממונות האם התלמיד יכול להשיב

 (טפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   הרוח אשר עליך ושמתי עליהם( ]יא, יז[

)ויאמר אדוני משה כלאם(   או בפני אחרים, בתוספת קידומת אבי או רבי[ ]בפניוהזכרת שם אביו או רבו 

  שלמים מציון, תשע"ו   יא, כח[]

אמר )וי  ]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 

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

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

]מעלת נשיאת הגיורת, שיכולה להיות עזר כנגדו  מדוע לא נשא משה רבינו אשה מבנות ישראל?

 משנת מהר"ל, תשע"ח)כי אשה כושית לקח( ]יב, א[   ה[למש

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

 אורות הגבעה, תשע"ז    "א גניחובסקי, תשע"גהגר

ברכת התורה למי שכותב ] ה?לתועלת׳, האם יש עדיפות לכותבה על פני אמירתה בפ'לשון הרע 

אם דינו כמוציא בפיו, י מקבל עלי לצום בה״ב, או ליתן צדקה כך וכך, הבפנקסו אנ בכת, דברי תורה

בדברי האדם לנפש חיה, כתיבת שם ה' האם הוי כהוגה ה', כתיבת שם אביו,  -ממעלת הדיבור על הכתיבה 

האיחוד  ]יב, א[)ותדבר מרים ואהרן במשה( [ חז״ל רבים משמע שעיקר עוונו של המספר לשה״ר הוא בפה

 בחידוד, תשע"ו

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

 תשע"חבארה של תורה, 

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

 חתשע"   יוסף, תשע"ה

, סברי מרנןיב, ג[  ]( והאיש משה עניו)ו' מכל אדם? יכיצד כתב משה רבנו בתורה על עצמו כי הוא 'ענ

 תשע"ד

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

 תשע"ו

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

 (כהקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -כאיל תערוג    במשנתו של הגראי''ל שטיינמן - מדת הענוה

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

 דרכי החיזוק, תשע"ז

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

   באר הפרשה, תשע"ז )עמ' ו(

 נועם אליעזר, תשע"ח יב[( ]יב, בצאתו מרחם אמו)לד ועליו צרעת ותינוק שנ
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נוה יב, יד[  ])ואביה ירק ירק בפניה(   כיבוד אב ומוראוום מצות קילפני  '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(  

 

 : יםאקטואלי יםנושא

 

]וביטוח החיים הפרטי שלו שילם את המשכנתא, האם הכסף למוסד ו לטובת מוסד ונפטר משכן בית

אחר ונהרג ונתקבלו תשלומי או ליורשיו, תביעת נזק ברכב מבוטח, דירה שנרשמה משיקולי מיסוי על שם 

 וישמע משה, תשע"ח המשכנתא מחברת הביטוח[

 וישמע משה, תשע"ח]לא פירש כמה ייתן האם יש סכום מינימלי[ מעות יזכור 

]תנאי שכר, עבודה, הבאת מזון שימוש בהפרשת המעסיק לנסיעות או למזון למטרות אחרות 

 וישמע משה, תשע"חמהבית או אי אכילה[ 

ילת זנות, "אין אדם עושה בעילתו בע. חשש קידושי ביאה - נישואין בנימוסי הגויים]נישואין אזרחיים 

באופן שלא . באדם פרוץ עובר עבירה -"אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"  ."וגמר ובעל לשם קידושין

בזמן הזה ה, עובר עבירה אחרת בבעילתו ]כדוגמת איסור נדה[, או גם כשמדובר באדם פרוץ עובר עביר

"שלא יאמרו אשת . חשש לקידושין בשטרים, ע לרבן הקידושין בביאה לא ידושלא בקיאים בהלכות, ועני

חידושו של   ר"ת "קניינית" ללא אישות של "איסוגדר אישו -נישואין אזרחיים   .איש יוצאת בלא גט"

מנהג בתי הדין  . הכרעת פוסקי הדור האחרון -נישואין אזרחיים   .הגאון מרוגאצ"וב ובירור דבריו

נישואין אזרחיים  א. אין הבעל לפנינו האם צריך להחמיר על האשה לקבל גט לחומר כאשר .למעשה

 עולמות, תצח[ פיקטיביים

אלו שמות אינם • איסור מחיקת השם . דברי חז"ל ופסק ההלכה -איסור מחיקת השם ]מחיקת השם 

מחיקת שם שנכתב שלא בקדושה או שכתבו . צורות שונות של מחיקות השם, לאיסור ולהיתרה• נמחקים 

חולה במחלה . איסור מחיקת השם במקום בזיון וחילול השם. לצורך מצוה. מחיקת שם בגרמא. נכרי

מדבקת שבבית החולים שורפים את כל כליו, האם מותר להביא לבית החולים תפילין שעתידים להישרף, 

. מחיקת שם שנכתב על לוח ]בבית ספר[. סאימחיקת שם שנמצא כתוב על קיר בית הכ .ליצלןרחמנא 

על המסך וכתיבה על כתב . מחיקת שם מקבצי מחשב וסרטי הקלטה. מחיקת שם שמים על ידי נכרי

אלו שמות נכללו באיסור , מחיקת שם מכתובת קעקע .מחיקת הקלטה על ידי הקלטה אחרת• הדיסק 

צביעה וקילוף קיר • כיסוי שם שמים על ידי כתב אחר • ני המחיקה האסורים והמותרים אופ• המחיקה 

 עולמות, תצט[ רט צילוםמחיקת שם מעל גבי ס• שכתוב עליו שם השם 

במסכת שבת, תיארו חז"ל את מעמד בסוגיית הגמרא , הקדמת נעשה לנשמע]כתר תורה וכתר מצוות 

עשה לנשמע ולא נ שהקדימו וע הזכיה בכתרים היתה בגללמד הר סיני והקדמת "נעשה" ל"נשמע", 

כל מלאך  בפריקתם הכתרים כל מלאך קשר ב" כתרים, ואילו בקשירת ועדמ •  .נעשה ונשמע שאמרו בגלל

 ."נעשה" ואחר כך "נשמע" מרו קודםומדוע באמת לא א ."נשמע" ומהו "נעשה" הוn .פירק מכתר אחד

ת" . מה גדול יותר -תלמוד ומעשה  יֶׁמֶׁ ְתקַּ תֹו מִּ ְכמָׂ תֹו, חָׂ ְכמָׂ ין ֵמחָׂ יו ְמֻרבִּ ֲעשָׂ מַּ גדול מהחכמה  המעשה -"כֹּל שֶׁ

 אם מעלת התלמוד היא רק בגלל שהואה•  המהמעש גדול התלמוד ]לימוד תורה[. ואילו בגמרא מפורש כי

האם יסכימו לקיים אומות העולם  תמשמעות דברי חז"ל שהקב"ה שאל א דרך והכשר להשגת המעשה,
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ן חשבו המלאכים שתינת . איךהוויכוח בין משה רבנו והמלאכים בשעה שעלה למרום .את מה שכבר נצטוו

. לימוד תורה -קיום מצוות; "נשמע"  -"נעשה"  להם התורה, הרי ודאי אינם יכולים לקיימה,

 הונגדה נעש אמרו לגוף המיוחדים תהמצו דברי הגר"א שכנגד .ה"נעשה" ל"נשמע" הקדמת סוד

התלמוד הופך את כי  -תלמוד" גדול מ"מעשה" " ."נשמע" אמרו לנשמה  הלימודית המיוחדת רהתו

הופך את המעשים ל"חפצא אחרת"  - מצמיח את המעשים ר"ל שהתלמודהמה. המצוות למהות אחרת

דברי הרמב"ן, הגר"א והרדב"ז . ביאור הוויכוח בין משה רבנו והמלאכים בשעה שעלה למרום .של תורה

במהלך  -ום ז" מצוות בני נח קי  .מצוות – וגשמי ;שמותיו של הקב"ה – רוחני :שיש ב" חלקים תורה -

הראו שאין לתורה קיום גשמי אלא  -בחטא העגל פגמו ב"נעשה" . ""תורה" ולא במהלך של "מצוותשל 

"כתר תורה" ת, על מצוה אח ב" ברכות התקנה לברך. שתי ברכות על מצוה אחת -ברכת התורה . רוחני

ולתקן  שמחה בחג מתן תורה "רוחנית להתקדשההשל"ה . כות בווכל אחד יכול לז -מונח ועומד 

 עולמות, תק[ "תורה בכתר ולהיות מוכתר מעשיו

'תועלת' כפוף לחמשה תנאים, בה לספר את האמת, לסדן, מות וחיים ביד הלשון, חו ]בין הפטיששידוכים 

 עומק הפשט, תשע"ט  [סוגי חסרונות, לא צריך לספר הכל

 להוציאו בברכה בירוהמקיים מצוה דרבנן שהוא פטור מלעשותה מספק האם ראוי לבקש מח

שמע הברכה מחבירו ואח"כ נפשט לו הספק , מי שיש לו ספק בנט"י או בציצית בבגד המחויב מדרבנן]

קבע מזוזה בפתח , אב ובנו שנטלו ד' מינים ואח"כ נודע שאחד מהאתרוגים היה פסול, האם יחזור ויברך

בגדר דין המע"ה , ש רוב לחיובאכשי אם אפשר לברך על ספק פדיון הבן, שאין בו דלת ואח"כ קבע בה דלת

נולד לו בכור והוא במקום רחוק ואינו יודע אם , אם הוי דין הכרעה על הספק כחזקה דמעיקרא באיסורים

פניני   [לברך על טלית שאולה להדעות דנשים מברכות על מ"ע שהז"ג, הוא חי האם יכול לפדותו בברכה

 (לואוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -הלכה

]ובחוקותיהם לא תלכו, כשמכוון להידמות לעכו"ם, מידת האם יש איסור בלבישת בגדי אופנה? 

 שמעתא עמיקתא, תשע"טצניעות, דת יהודית, איסור לפני עיוור[ 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט  האם צריך להסדיר תפילת ר"ח קודם שיתפלל?

י החצר שעושה מלאכה בביתו שעושה רעש, האם אחד מב]מטרד, הפעלת ונטות, נזקי רעש לשכנים 

האם יש הבדל . ל יש הבדל בין בריא לחולה"האם בדין ה .י חזקהל מהנ"ידו. האם בדין האפשר למחות ב

ים עושים רעש. אסור לעשות גרמא. שילדיו הקט ממלאכה, ובין רעש מדברים הרגילים בבית, כגוןבין רעש 

בינת המשפט,   [זק רעשיםנ ועוהאם גרמא דגרמא גם אסור לעשות. האם צריך להוציא הוצאות, כדי למ

 תשע"ט

]האם יקריב קרבן מהודר אע"פ שעל ידי זה יתעכב ויבטל זריזין למצוות, קידוש לבנה  זריזין או הידור

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט [מיד או במוצאי שבת

 תשע"ט ,[סגולה]-הרב יעקב סטל []מנהג קדוםקידושי אשה בכוס יין 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ יונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותלגיל

 בוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי ש

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