מראי מקומות לפרשת כי תשא
פורים קטן וחודש העיבור

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

הגר"א עוזר ,תשע"ו

נושא מיוחד בפרשה  -חטא העגל
מדוע שבר משה את הלוחות רק כשירד ,ולא מייד כשנודע לו החטא (ויהי כאשר קרב אל המחנה)
[לב ,יט] אשכול יוסף ,תשע"ו
מניין הותר למשה רבינו לשבור את הלוחות (וישלך מידיו את הלוחות) [לב ,יט] אשכול יוסף ,תשע"ג
אשכול יוסף ,תשע"ו
הנהגת אהרן בחטא העגל [לב ,כא]

נר יששכר ,תשע"ד

אשכול יוסף ,תשע"ג

נר יששכר ,תשע"ו

מחמדי התורה ,תשע"ו

~

~

~

~

~

~

~

הפרט והכלל בעם ישראל (כי תשא) [ל ,יא] מדי שבת ,תשע"ו
מנין בני ישראל ,מפקד אוכלוסין בהלכה (ולא יהיה בהם נגף) [ל ,יב] נוה ההיכל ,תשע"ד עולמות ,קנה
תורה והוראה ,תשע"ו

חיוב נשים וקטנים בתפילת מוסף

(איש כופר) [ל ,יב]

אשר ליהודה ,תשע"ד

אורות הגבעה ,תשע"ד

עולמות ,יג

מצות מחצית השקל

[ל ,יג] הגר"א עוזר ,תשע"ב

המצוות בפרשה ,תשע"ו

העשיר לא ירבה במחצית השקל (האם עובר בלאו) [ל ,יט] זרע ברך ,תשע"ו
קידוש ידים ורגלים (ורחצו ידיהם ורגליהם ,נקיון הרגלים והידים ,או קידוש הגוף כולו ע"י רחיצתם) [ל,
כא] הגר"א עוזר ,תש"ע מעדני אשר ,תשע"ו

מעלת שמן המשחה

מלאכת מחשבת ,תשע"ו

(שמן משחת קודש יהיה) [ל ,כה] אורות הגבעה ,תשע"ד

מעילה בריח הקטורת (קודש יהיה לכם) [ל ,לב] הגר"א עוזר ,תשע"ג

בנית המשכן או המקדש האם דוחה תוספת שבת

(שבתותי תשמורו) [לא ,יב] זרע ברך ,תשע"ו

שבת קודש זמן התקרבות להשי"ת (לדעת כי אני ה' מקדשכם) [לא ,יג] פניני דעת ,תשע"ד
הזמנת מחלל שבת לסעודה או תפילת שבת (ושמרתם את השבת) [לא ,יד] עולמות ,קצו
הנחת תפילין בשבת למהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת (ושמרתם את השבת) [לא ,יד]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
מומר לחילול שבת פסול לשחיטה (ושמרתם את השבת) [לא ,יד] משמרת הכשרות ,תשע"ג
הדליק בשוגג אש בשבת מה יעשה (ושמרתם את השבת) [לא ,יד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

עירה תבשיל בכף חלבית בשבת מה יעשה (ושמרתם את השבת) [לא ,יד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
שינוי מצב שעון שבת ,בשבת ויו"ט (מלאכה בגרמא) [לא ,טו] שמעתא עמיקתא ,תשע"ו
זמני כניסת ויציאת שבת (ושמרו בני ישראל) [לא ,טז] מאור השבת ,תשע"ג
פיקוח נפש בחילול שבת לחיי שעה (ביאור דברי האור החיים הק') [לא ,טז] במשנת הפרשה ,תשע"ו
מחמדי התורה ,תשע"ו
נשמה יתירה בשבת וביו"ט ,והנפק"מ להלכה (וינפש) [לא ,יז] מחמדי התורה ,תשע"ו
לוחות הברית (ראשונים ושניים ,כתב ,נס) [לא ,יח] עומקא דפרשה ,תשע"ג
הצלה וריפוי בעבודה זרה (רפואה שאינה טבעית ,מכומר) [לב ,ה] נוה ההיכל ,תשע"ב
כוונה בשמו"ע ובברכת אבות (במחלוקת הגר"ח והחזו"א) [לב ,יא] נשיח בחוקיך ,תשע"ו
האם ידע משה שיהושע ינהיג את העם אחריו (קול מלחמה במחנה) [לב ,יז-יח] במשנת הפרשה ,תשע"ו
נוסח ברכת הגומל (הגומל לחייבים ,אל תהי רשע בפני עצמך) [לג ,יט] זרע ברך ,תשע"ו
פסולת הלוחות היתה למשה (פסול לך) [לד ,א] במשנת הפרשה ,תשע"ה
בפיקוח נפש בשבת ,להעדיף איסור קל ב'ודאי' או איסור חמור ב'ספק' (ושמרתם את השבת) [לד ,יד]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
איסור יצירת צורת אדם ומשמשי מרום (אלהי מסכה לא תעשה לך) [לד ,יז] עולמות ,צו

הפקעת קדושת בכור בהמה

(פטר שור ושה) [לד ,יט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל ,וכן לפטור מקרבן פסח (בעלותך לראות) [לד ,כד]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
זמן ההמתנה בין אכילת בשר לחלב (לא תבשל גדי בחלב אמו) [לד ,כו] עולמות ,קמב תורה והוראה ,ע"ג

שאלות מצויות בעניני בשר בחלב

(לא תבשל גדי בחלב אמו) [לד ,כו] קול יעקב ,תשע"ו

תרנגול חי שנפל לחמאה רותחת ומת ,אסור בהנאה (עוף דרבנן אך אבר מן החי דאוריתא) [לד ,כו]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
אכילת בשר בחלב שלא כדרכו (חם מאוד ,מר מאוד) [לד ,כו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
תורה שבעל פה  -מאיסור כתיבה ,למצווה (על פי הדברים) [לד ,כז] תורה והוראה ,תשע"ד
קדושת האכילה (לחם לא אכל ומים לא שתה) [לד ,כח] כאיל תערוג ,תשע"ו

~

~

~

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~
תשע"ד

~

~

מעדני אשר ,תשע"ו

~

תשס"ח

קובץ גליונות על פרשת כי תשא  -ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת כי תשא תשעו

( 12עלונים)

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת כי תשא ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול

( 59עמ')

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

