מראי מקומות לפרשת פקודי

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

נושא מיוחד – אדר ראשון ושני
אדר ראשון ושני

~

 -עומקא דפרשה ,תשע"ד תורה והוראה ,תשע"ד

~

~

~

~

~

עולמות ,קמא

מים חיים ,תשע"ו

~

אין לנו שיור אלא התורה הזאת [לח ,כא] מדי שבת ,תשע"ו
קדושת המשכן ,לשעתו ולדורות [לח ,כא] מאור השבת ,תשע"ד
האם חייב הגזבר בהגשת דו"ח הוצאות (אלה פקודי המשכן) [לח ,כא] מעדני אשר ,תשע"ד
טהרת בניית המשכן (גדולים מעשי חיא) (משכן העדות) [לח ,כא] כאיל תערוג ,תשע"ו
חכמת בצלאל (עשה את כל אשר צוה ה) [לח ,כב] שבילי פנחס ,תשע"ו

נר יששכר ,תשע"ב

מלאכת

מחשבת ,תשע"ו
מדוע העביר משה את מלאכת המשכן לבצלאל ולא ביצעו בעצמו (ובצלאל בן אורי עשה) [לח ,כא כב] נר
יששכר ,תשע"א

איסור בורר בשבת באיסור והיתר [היתר וערלה ,כלי חלבי וכלי בשרי ,מצה שמורה ומצה רגילה,
אתרוג כשר ואתרוג פסול]

[לח ,כב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

חוסר ערכיותו של ה"בערך" (כאשר ציוה ה' את משה) (לח ,כב) משנתה של תורה ,תשע"ו
לברך ברכה שאינה צריכה בשבת ,בכדי להשלים מאה ברכות (מאת אדנים לאמת כיכר) [לח ,כז] הגר"א
גניחובסקי תשע"ד
עשיית פרוכת מבגד אשה [כלי שנשתמש להדיוט ,לצורך גבוה] (ונחושת התנופה) [לח ,כט]
תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ה

נוה ההיכל,

מחמדי התורה ,תשע"ה עולמות ,רמ"ד מחמדי התורה ,תשע"ו כאיל תערוג,

תשע"ד
הערות בענין מלאכת קושר בשבת (תכלת וארגמן) [לט ,ב] הגר"א גניחובסקי תשע"ד שלמים מציון ,תשע"ו
מעשה המשכן והקמתו ,ההשתדלות ב"עולם המחשבה" (ויעשו בני ישראל) [לט ,ב] נר יששכר ,תשע"ד

מדוע הובאו כלי המשכן לבית מדרשו של משה

(ויביאו את המשכן אל משה) [לט ,לג] אשכול יוסף,

תשע"ו
מלאכת צידה בשבת (עורות אלים מאדמים) [לט ,לד] הגר"א גניחובסקי תשע"ד אורות הגבעה ,תשע"ג
מלאכת שבת בשב ואל תעשה (עורות אלים מאדמים) [לט ,לד] הגר"א גניחובסקי תשע"ד

ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ,ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו

[לט ,מג] משנתה של תורה,

תשע"ו מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

מדוע בלשצר שהשתמש בכלי המקדש ,מת בעצמו ,ואילו אחשורוש השתמש ,ומתה אשתו (והיה
קודש) [מ ,ט] אשכול יוסף ,תשע"ד

במעלת אהרן הכהן שזכה ללבוש את החושן – עין טובה מתלמידי אברהם אבינו (והלבשת את אהרן)
[מ ,יג] שלמים מציון ,תשע"ו
אלו דברים צריך לעשותם בעמידה (מצד הדין או מחמת המנהג) (הוקם המשכן) [מ ,יז] דברי שי"ח,
תשע"ד
מדוע המתינו ע"ב יום מסיום המשכן עד חנוכתו (בחודש הראשון בשנה השנית) [מ ,יז] זרע שמשון,
תשע"ו
מעלין בקודש ואין מורידין (ויקם משה את המשכן) [מ ,יח] אשר ליהודה ,תשע"ד

מעדני אשר ,תשע"ד

הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ו מחמדי התורה ,תשע"ו
קרש שזכה בצפון (שינוי מיקום דפנות הסוכה ,מנהג עטרה בטלית) (ויקם משה את המשכן) [מ ,יח]
מעדני אשר ,תשע"ד שלמים מציון ,תשע"ו

נוה ההיכל ,תשע"ג מחמדי התורה ,תשע"ה עולמות ,שלו מעדני

אשר ,תשע"ו
היאך הותר משה בהקמת המשכן ,הרי ת"ח אסור לעשות מלאכה ברבים (ויקם משה את המשכן) [מ,
יח] מעדני אשר ,תשע"ו מחמדי התורה ,תשע"ו

מדוע ספר התורה אינו מונח בשכיבה כמו הלוחות בארון

(ויתן את העדות) [מ ,כ] מעדני אשר ,תשע"ו

מותר צדקה [מ ,מב] עולמות  ,קמד

~

~

~

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

~

~

~

תשע"ד

קובץ גליונות על פרשת פקודי  -ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת פקודי תשעו

(11

עלונים)

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

( 30עמ')

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

