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 (חינם )קישורים להורדה  פקודיפרשת 

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה
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 קול יעקב
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 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 שקיפות וניקיון כפים

 

 ...שאר עניני הפרשה

 

 מעניני דיומא: סיום חומש שמות

   מענייני דיומא: משנכנס אדר

  מענייני דיומא: שנה מעוברת 

 פטירת משה רבינו -ז' אדר מעניני דיומא: 
 

 

 שקיפות וניקיון כפים נושא בפרשה:

 

האם גבאי צדקה חייב , מוסדות ציבורייםבקיפות וניקיון כפיים ]חובת ששקיפות וניקיון כפים בהלכה 

או מתנדב[  עובד בשכר, מתי ראוי לעשות כן, ומתי חל חיוב גמור, לספק דו"ח פרטני על הכנסות והוצאות

 תורה והוראה, תשע"ולח, כא[  ] )אלה פקודי המשכן(

 הקדמת לגבי]במה נחלקו משה ובצלאל   ח על התרומות שקיבל למשכן?"למסור דו מיהר משהמדוע 

 שיעורי הרב רוזנבלום, פקודי תשע"ד  [לח, כח])ואת האלף ושבע המאות(  לבניית המשכן?[ כלים

)אלה פקודי  []והייתם נקייםגבאי צדקה שמרננים עליו שנוטל כסף לעצמו, האם עליו להתפטר? 

  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לא(לח, כא[  ]המשכן( 

]פירט כסף ונחושת ולא זהב, ליצני הדור לא תרמו זהב, יסוד טענת  ?האם משה פירט את כל ההוצאות

 יחי ראובן, תשע"חהליצנים, חיוב לדון לכף זכות, הגונב את הקסוה[ 

 עשר עטרות, תשע"ט ]שמונה ע"י הקב"ה[דו"ח על הוצאות גם באדם נאמן כמשה רבנו 

לח, ])אלה פקודי המשכן( יחידי לחדר הלימוד שלו, כשכספי ציבור אוחסנו שם? האם יכנס הרב 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  לו(כא[  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47393
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=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_22_23_78.pdf
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 מלאכת מחשבת, תשע"ז[  לח, כא] ן(ביד איתמר בן אהרן הכה) ?איתמר בעת פירוט הגביה מדוע נזכר

 מעדני אשר, תשע"דלח, כא[  ])אלה פקודי המשכן(  ?האם חייב הגזבר בהגשת דו"ח הוצאות

]ליצני הדור מדוע פרטה התורה את הוצאות המשכן ולא נתבקש פירוט אחר חטא העגל? 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' י( -נחל אליהו מתעוררים רק נגד הקדושה, אם אבד חומר גלם מהעגל עדיף[  

 (מבאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - הפרשה המחכימה   זהירות בכספי ציבור

 קובץ גיליונות, תשע"ט - פניני חשוקי חמדנתן תרומה בסכום קטן לצדקה, האם ראוי לתת לו קבלה? 

 )עמ' ז(

דברי     אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מג( -הפרשה המחכימה דין וחשבון כספי ורוחני בחיי האדם   

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יט( - השירה

]הטבה לרבים על חשבון ביטול תורה עצמי[ האם יש להימנע או לעודד אדם להיות גבאי צדקה? 

 (דאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מ -הפרשה המחכימה 

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 מדי שבת, תשע"ו  ]לח, כא[אין לנו שיור אלא התורה הזאת 

  מאור השבת, תשע"דלח, כא[  ] קדושת המשכן, לשעתו ולדורות

קי חמד, פניני חשולח, כא[  ] (, ברמב"ןןביד איתמר בן אהרן הכה)מי נשא את הכיור במסעי בני ישראל? 

 תשע"ח )עמ'  לו(

מלאכת     נר יששכר, תשע"ב     שבילי פנחס, תשע"ולח, כב[  ] ('וה הו)עשה את כל אשר צחכמת בצלאל 

 מחשבת, תשע"ו

לח, כא ] )ובצלאל בן אורי עשה( ?בעצמו המדוע העביר משה את מלאכת המשכן לבצלאל ולא ביצע

      נר יששכר, תשע"אכב[  

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ולח, כב[  ] כשר ואתרוג פסול[ 

 משנתה של תורה, תשע"ו [לח, כב])כאשר ציוה ה' את משה( חוסר ערכיותו של ה"בערך" 

לח, כז[ ])מאת אדנים לאמת כיכר(  לברך ברכה שאינה צריכה בשבת, בכדי להשלים מאה ברכות

 א גניחובסקי  תשע"דהגר"

 ]לח, כח[)לכל העובר על הפקודים(  ]ערבות לגרים[האם נכנס שבט לוי בכלל "ערבות" כלל ישראל? 

   זרע ברך, תשע"ז

זה  עֵרביםבדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, שהרי כל ישראל  ]כל שאינו מחוייבערבות במצוות 

 דין חדש, או שזהו כמחוייב בדברכאילו לא יצא ידי חובה והוא שהמוציא נחשב בזה במצוות. האם גדרו 

]וכמו שיש  מצוה בפני עצמהשרשאי להוציא אף שאינו מחוייב, ועוד צ"ב בגדר דין ערבּות במצוות, האם זו 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47393
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_22_23_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_23_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_23_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_22_77_0.pdf
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אינו בכל המצוות, אינו בר חיובא ענף וסניף לכל מצוה ומצוה, חה כן יש מצות ערבּות[ או שזהו מצות תוכ

בדרך כלל שבא להוציא אחרים, ובר חיובא בשאר המצוות, גם באותה מצוה הוא  רק במצוה זובר חיובא 

שבת,  האם בעל שהתפלל מעריב בליל קידוש בשבת:אינו בר חיובא במצוה זו, שעתה , אלא בר חיובא

בן כרך הקורא לבן עיר  קריאת מגילה:יכול להוציא את אשתו ידי חובה בקידוש לפני שהתפללה מעריב. 

שכח לספור ספירת העומר יום אחד, האם רשאי ספירת העומר: בי"ד, ובן עיר הקורא לבן כרך בט"ו. 

בסוגיא במסכת ראש השנה מבואר בברכת הנהנין:  ערבּותלברך כדי להוציא ידי חובה מי שחייב בספירה. 

על האדם". וצ"ע שהרי אסור ליהנות מהעולם הזה בלא  שאינו חובהשאין דין ערבּות בברכת הנהנין "

לברך לפני האכילה, ומדוע ליתא דין ערבּות. חידושו של החתם סופר שאין  חיובברכה, ואם כן ודאי שיש 

 קטן. בנשיםדברי הרא"ש שכתב שאין דין ערבּות  מחלוקת האחרונים בהבנת בברכת שהחיינו.דין ערבּות 

, ֵגרים. בברית בערבות מואב לא היו קטניםאו  גדוליםהאם יכול לברך להוציא ידי חובה  -שיצא ידי חובה 

 עולמות, שנה    ]כו, לז[ )וכשלו איש באחיו(האם נוכל לומר לפי זה שאין דין ערבּות בֵגרים[ 

, וימפל, הבריח התיכון, במקדש מבגד אשה, ]פרוכת מבגדים, לצורך גבוה - כלי שנשתמש בו הדיוט

סוג השימוש בהדיוט, שיבוץ בגד  ם,בבגדי שינוים נעשה, מצוה קדושה או תשמישי תשמישיבבית כנסת, 

נוה ההיכל,    לח, כט[])ונחושת התנופה(  [כשנקרע החגורהדיוט בתוך פרוכת, קשירת ס"ת בעניבה פרטית 

    כאיל תערוג, תשע"ד    מחמדי התורה, תשע"ו    מחמדי התורה, תשע"ה    מעדני אשר, תשע"ה    תשע"ד

   עולמות, רמד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

שלמים מציון,    הגר"א גניחובסקי  תשע"דלט, ב[  ])תכלת וארגמן(  הערות בענין מלאכת קושר בשבת

   תשע"ו

על אלו קשרים חייב בשבת, אלו קשרים אסור לקשור  מותר. או "חייב", "אסור" ] קושר ומתיר בשבת

בע האם כיצד נק ."משך הזמן המחשיב קשר כ"קשר של קיימא• .מדרבנן ואלו קשרים מותר לקשור בשבת

האם מותר לעשות עניבה על   ,עניבה המתקיימת לעולם עניבה .קשר לצורך מצוה  •"קשר של קיימא" זה 

קשירת והתרת   •קשר על גבי עניבה שעל גבי קשר   •ר שעניבה על גבי ק  •עניבה על גבי עניבה    .גבי קשר

עניבה   רה ממתכתפיתול סרט סגי  •ליפוף חוטי ברזל ופלסטיק   פותל חבלים בשבת .אבנט ספר תורה

עולמות,  [גדרי מלאכת קושר ופרטי דינים -הבדל בין קושר לתופר  .קשר שנעשה מאליו -שהפכה לקשר 

 תפב

 נר יששכר, תשע"דלט, ב[ ] )ויעשו בני ישראל( [ההשתדלות בעולם המחשבה]מעשה המשכן והקמתו 

אשכול יוסף, לט, לג[  ] )ויביאו את המשכן אל משה(  ?מדוע הובאו כלי המשכן לבית מדרשו של משה

 ותשע"

   אורות הגבעה, תשע"ג    תשע"ד ,הגר"א גניחובסקי  לט, לד[] דמים(ו)עורות אלים מא מלאכת צידה בשבת

להיכן צד את בעל החיים , מקום הצידה , הגדרת מקום הצידה ומין בעל החיים הניצוד]צידה בשבת 

מי  .מדרבנן או מהתורה צידתושנאסרה  ניצודשנחשב "במינו" בעל חיים  .מדרבנן או מדאורייתא הנאסר

הגדרת מקום הצידה של ציפור רגילה וחיות בניגוד לציפור  :ומה קובע מיהו הבעל חיים ש"במינו ניצוד

צידה באמצעות   • צידת בעלי חיים ישנים, עייפים או חולים • סגירת חלון מפני הקור  • צידת דגים • דרור

האם מותר לצוד בעל חיים  • ומכירים את בעליהםהגדלים בבית  צידת בעלי חיים מבוייתים .כלב

שלילת חירותו של בעל החיים, או שנצרכת גם אפשרות  איסור צידה ."דין "חיות שמרדו • שברשותו

עולמות, [ צידה על ידי לחש, העמדת מלכודת בשבת. האם יש איסור צידה באדם-  צידת אדם .השליטה בו

 תנט

]מעשה נס, לסכך באילן שנעשה עור של בהמה שנבראה ע"י ספר יצירה האם כשר לתפילין ומזוזות 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  כה, כז( לט, לד[] )עורות אלים מאודמים(ע"י נס[ 
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 תשע"ד ,הגר"א גניחובסקילט, לד[ ] דמים(ו)עורות אלים מא 'שב ואל תעשה'מלאכת שבת ב

משנתה של לט, מג[  ]  'ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו'

 שלמים מציון, תשע"ז    מעיינות מהרצ"א, תשע"ו    תורה, תשע"ו

]המיוחד בברכה על 'ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו' 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כא(-עינינו גללט, מג[ ]השריית השכינה במשכן[ 

  ?ורוש השתמש, ומתה אשתוולי המקדש, מת בעצמו, ואילו אחשמדוע בלשצר שהשתמש בכ

 אשכול יוסף, תשע"דמ, ט[  ] )והיה קודש(

 )והלבשת את אהרן( [עין טובה מתלמידי אברהם אבינו] ?במעלת אהרן הכהן שזכה ללבוש את החושן

 שלמים מציון, תשע"ומ, יג[  ]

)והלבשת את ]ואם שינה האם חייב לחזור וללבוש, תפילין של יד ושל ראש[ סדר לבישת בגדי כהונה 

  אורות הגבעה, תשע"חאהרן את בגדי הקודש( ]מ, יג[ 

)ויעש את האפוד( ]לט, ב[  ]מעלין בקודש[ האם חייב לכתוב קודם תפילין של יד לתפילין של ראש?

 מחמדי התורה, תשע"ט

 מעדני אשר, תשע"ט האם מותר לשנות מתפילין של רבנו תם ולהניחם בתפילין או להיפך?

זרע שמשון, מ, יז[ ] )בחודש הראשון בשנה השנית( ?מדוע המתינו ע"ב יום מסיום המשכן עד חנוכתו

 תשע"ו

 דברי שי"ח, תשע"דמ, יז[  ] )הוקם המשכן( [מנהגהדין או המצד ]דברים שצריך לעשות בעמידה 

   מעדני אשר, תשע"ד    דאשר ליהודה, תשע"מ, יח[   ] )ויקם משה את המשכן( ואין מורידין מעלין בקודש

  מחמדי התורה, תשע"ו   מעדני אשר, תשע"ו   הגר"א גנחובסקי, תשע"ד

 מעדני אשר, תשע"ט]מעלין בקודש[  ?האם מותר לעשות מפרוכת חופה לחתן וכלה

 מעדני אשר, תשע"ט]מעלין בקודש[  ל קלף שהוכן לכתיבת ספר תורה?האם מותר לכתוב גט ע

מעדני מ, יח[  ] )ויקם משה את המשכן( [שינוי מיקום דפנות הסוכה, מנהג עטרה בטלית]קרש שזכה בצפון 

מעדני     עולמות, שלו     מחמדי התורה, תשע"ה    נוה ההיכל, תשע"ג   שלמים מציון, תשע"ו    אשר, תשע"ד

 נר יששכר, תשע"ח    ר, תשע"חנר יששכ    אשר, תשע"ו

)ויקם משה את  ]חזרה ממתנה שניתנה[התגרש מאשתו ומבקש להסיר שמה מפרוכת בית הכנסת 

 )כט פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'מ, יח[  ] המשכן(

]מעלין בקודש ואין מורידין, ירושה בשררה, חזקת מצווה, ירושה  מתפקידו ריאהבעל ק העברת

  נוה ההיכל, תשע"ומ, יח[  ] משה את המשכן( )ויקם במצווה, בעל קריאה בשכר או בחינם[

 )ויקם משה את המשכן( ?היאך הותר משה בהקמת המשכן, הרי ת"ח אסור לעשות מלאכה ברבים

 תשע"ט  מחמדי התורה, תשע"ו   מעדני אשר, תשע"ומ, יח[  ]

]שבע יפול צדיק וקם, תינוק לומד מדוע הוקם המשכן ע"י משה ופורק בכל שבעת ימי המילואים? 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יא(-נחל אליהו הליכה מתוך הנפילות, לכל אדם יש נסיונות ומהם הוא מתגבר[ 
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 ]חורבן הבית, שבירת הלוחות, הברכה שרויה על הסמוי מן העין[ האם שייך 'עין רעה' בבית המקדש?

 מעדני אשר, תשע"ט

שבילי  [אם להקדים עשיית הכלים לעשיית המשכן] מחשבה בין משה רבינו לבצלאלך הוויכוח בדר

 פנחס, תשע"ט

 מעדני אשר, תשע"ט כיצד נחרב בית המקדש בגלל העוונות, הרי בגדי הכהונה מכפרים?

חיבור הבדים בכלי המקדש, ככוכבים ברקיע, הארון לעומת המנורה, מעשה חושב  ]מקום כלי המשכן

ומקום הפרוכת והקרסים, כלי המשכן משל ציבור, ממה היה עשוי הכבש, כבשו של מזבח העולה, עשיית 

 עומקא דפרשה, תשע"ט  הכיור ממראות הצובאות[

]קרבות בזמן הזה, קדושת ירושלים בזמן הזה, טומאה דחויה  ?האם הקריבו קרבנות לאחר החורבן

 אשר, תשע"טמנחת  בציבור, כוהנים מוחזקים, בגדי כהונה, מקום המזבח, שקלי הציבור, ריח ניחוח[

מנחת אשר,  ]השריית השכינה בבית ישראל, השמחה בקיום המצוות[ איך בונים בית מקדש מעט

 תשע"ט

הרב  לסעודה, הגבהת הגוף מהחומר[ ]ידי משה במלחמת עמלק, נטילת ידיםהמשכן וידיו של משה 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יג(-מרדכי דוד נויגרשל שליט"א

 מעדני אשר, תשע"ומ, כ[  ] )ויתן את העדות(  ?אינו מונח בשכיבה כמו הלוחות בארון "תמדוע ס

]בין גאולה לתפילה נצרך להתפנות ובטעות התחיל לברך אשר יצר, הניח הפסק בתפילת שמונה עשרה 

יים למדני תפילין בין גאולה לתפילה ובטעות התחיל לברך על התפילין, האם יסיים את הברכה, האם יס

אמר 'על הניסים' בשמונה עשרה בפורים  חוקיך, טעה ואמר בשחרית 'כי שם ה' אקרא' קודם שמונה עשרה,

  קטן, שכח רצה בברכת המזון ואמר ברוך אתה ה' יסיים למדני חוקיך, ברכה לבטלה, התחיל אתה קדוש[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט)כאשר צוה ה' את משה, בעל הטורים( ]מ, כא[ 

הגר"א גניחובסקי, ]שמונה עשרה, כרים וכסתות, לרדת באמצע שמונה עשרה[ תפילה במקום גבוה 

 תשע"ט

]שמונה עשרה, התכוין להוציא אחרים שליח ציבור שטעה בתפילת לחש, העאם יצא בחרת הש"ץ? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט בתקיעת שופר[

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כו( -פניני הלכה נטילת ידים במי מזרקות בגינות נוי ופארקים 

]שיעור אכילת פת כביצה, שיעור הזמן, בתחילת הסעודה לפטור ברכה ראשונה, שינוי עניני נטילת ידים 

 ]מ, ל[ )ויתן שם מים לרחצה( כתבי הקודש בסעודה[מקום, נגע במקום מטונף בסעודה, נגע בתפילין או 

 שלמים מציון, תשע"ז

גברא, פתיחת ברז החבית, האם ברז בבית נידון כברז של חבית, כח גברא יש אך  ]כחכלי לנטילת ידים 

 שלמים מציון, תשע"ח אין נטילה מתוך כלי, נטילת ידים מכלי בישול ריק, בשבת ובחול[

כהן שקידש ידיו ורגליו ואח"כ ] נת עראי האם צריך לחזור ולקדש?כהן שקידש ידיו ורגליו וישן ש

ההבדל בין בתפילין שינת עראי לא הוי היסח הדעת, כיון דשינה היא היסח הדעת,  ישן צריך לחזור ולקדש

דשינה פוסלת טעם אחר . חשש שמא נגע בטינוףהיסח הדעת בתפילין ובקידוש, נטילת ידים בשינת ארעי, 

 עשר עטרות, תשע"ט[ כתיבת וחתימת הגט במחוברבבגדי כהונה, סור לישן קידושו משום דא
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]כינוס שש מאות אלף איש כאחד, גם בחו"ל, האם צריך לראותם ברכת 'חכם הרזים' בעצרת המיליון 

כאחד, האם סומכים לענין ברכה על הערכות המשטרה, התקבצות ניסית, האם גם נשים וטף בכלל 

 תא, תשע"טאוצרות אוריי הספירה, ברכה בביאת משיח צדקנו[

]מותר מגבית מסוימת, ומותר מגבית כללית, כשגבו והסתבר שיש לו, סמכות גבאי צדקה  מותר צדקה

לשנות, וגבולות הסמכות, גבו לשבוי ושוחרר, גבו לחולה והבריא, גבו להכנסת כלה ובטל השידוך, 

 , קמדתעולמו  מ, מב[]תתקיים בעתיד, אספו יותר מהדרוש[ התחייבות בהוראת קבע, ספק אם המצוה 

 

 סיום חומש שמות :מענייני דיומא

 

]השמחה בסיום מסכת, סיום רוב מסכת, השתתפות בסיום עם המסיים, ברכת שהחיינו עניני "סיום" 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  בסיום חיבור ספר תורני[

 שלום' ה, איזו סעודה נחשבת סעודת מצוה, מצו סעודת נחשבתהאם  תמסכ יוםס עודה]ססיום מסכת 

ה, הקדמת ה, סיום כריתת עצי המערכתור בדברי"ח ת שדורשים סעודה, מצוה בר 'למילה שלישי, 'זכר'

או איחור הסיום לתאריך רצוי, מסכת בשס, סדר משניות, שו"ע, ספר הזוהר, חיבור ספר תורני, פטור 

 בסיום ויין בשר אכילתן, בטלפו סיום שמעמתענית בכורים, שיעור אכילה בסעודה הפוטרת מתענית, 

לפוטרו  סיום בסעודתביום חופתו  חתן השתתפותם, הסיו ביום תחנון אמירת, הימים בתשעת מסכת

 עולמות, רטז  מתענית, סיום לפטור מתענית בערב ר"ה, פטור נשים מתענית בהשתתפות בסיום[

 עומקא דפרשה, תשע"ב  ]הפסק, הבדל בין העולה לבין הקהל, מי אומר, טעם המנהג[חזק חזק ונתחזק  

 

   מענייני דיומא: משנכנס אדר

 

  ]שירת הדגים בפרק שירה, הקשר בין פורים לכסא הכבוד, ההוא ארבא, כל דאלים גבר[,מזל אדר דגים 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ(-עינינו גל

אוסף -ממשנת הגר"מ שפירא זצ"ל-חשבתי דרכי גילוי האמת מתוך השקר-ונהפוך הוא  -חודש אדר 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' ד(

 רץ כצבי, תשע"טונהפוך הוא חודש אדר  

 רץ כצבי, תשע"זנה לניסן  אדר כהכ

]לימוד תורה שלא במקומו, לא בפרסום, נוטל פי אלף, אינו בשררה, חודש אדר כנגד שבטו של נפתלי 

 שמועה טובה, תשע"ח )עמ' ו(   אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כב( -עינינו גל ל"ו צדיקים[ 

  [הלכה זאת , השמטת הרמב"ם והשו"ע]הסיבה לשמחה, וגדריה בהלכהמשנכנס אדר מרבים בשמחה 

 תורה והוראה, תשע"ה   תורה והוראה, תשע"ב

קובץ גיליונות,  -דברי אמת  שראל[התגלות אהבת ה' לי ]הסיבה לשמחה,משנכנס אדר מרבים בשמחה 

 (כטתשע"ח )עמ' 
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 משנתה של תורה, תשע"ו ]לימוד עוד דף גמרא, לא להלבין פנים[ לישרי לב שמחה -מרבים בשמחה 

ט אספקלריא, תשע"  ]משנכנס אדר מרבין בשמחה, תמים תהיה[ בהנהגת חדשי אדר ואב 'מעונן'איסור 

 (מג)עמ' 

במה וכיצד מרבים ] ? עד פורים או כל החודש - עד מתי מרבים "משנכנס אדר מרבים בשמחה"

 זווית הלכתית, תשע"ו  ?]בשמחה משנכנס אדר

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ב(הבוטח מודה לה' על ישועתו בעודו בעת צרה  -מרבין בשמחה 

 שיעורי הרב זילברברג, תשע"ז   י חודש אדר וארבע פרשיותנדי

 (קב)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  ?להיכן היא מביאההשמחה של אדר מה מטרתה ו

     מים חיים, תשע"ו    עולמות, קמא    תורה והוראה, תשע"ד   עומקא דפרשה, תשע"ד -אדר ראשון ושני   

 מים חיים, תשע"ט

 רץ כצבי, תשע"ט  שילוב בין אדם לחברו ובין אדם למקום

 (קב)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  ?א מביאההשמחה של אדר מה מטרתה ולהיכן הי

 

   שנה מעוברת :מענייני דיומא

 

מי העיקר  -אדר ראשון ושני , טעם עיבור השנה ומדוע מעברים דווקא את חודש אדר]  השנה המעוברת

האם "סתם" . סוגיות הגמרא ודברי הראשונים -וכתיבת שטרות בשנה מעוברת דיני נדרים , ומי התוספת

פסקי  -דיני נדרים וכתיבת שטרות בשנה מעוברת , להלכה מה הוכרעאדר הוא אדר ראשון או אדר שני. 

בר מצוה בשנה  ת, בשנה מעובר בברכת החודש על חודש אדר בהכרזה כיצד נוהגים. השלחן ערוך

נולד , פשוטה ושנת הי"גת, מעובר נולד בשנה, מעוברת ושנת הי"גה שוטפ נולד בשנה, מעוברת

  .מעוברת שהוא א דר"ח אדר, ושנת הי"ג פשוטה בל שבט נולד בשנה , מעוברת ושנת הי"גת, מעובר בשנה

אמירת  ומה הדין לענין ,מעוברת אימתי יצום בשנה ,פשוטה נפטר בשנה , תענית יארצייט בשנה מעוברת

 - פשוטה אימתי ינהג ביארצייט בשנה ,מעוברת נפטר בכ"ט אדר ראשון בשנה  .קדיש ותפילה לפני העמוד

שיטת ]  על פטירת משה רבנו בז באדר באיזה חודש אדר מתענים בשנה מעוברת, בכ"ט שבט או בכ"ט אדר

שנכנס אדר מרבין "ממתי ינהג סעודת הודיה בשנה מעוברת, נעשה לו נס בחודש אדר [, החתם סופר

בהגיע הנער ליום  -חיוב בר מצוה . מצות "ושמח את אשתו" בשנה מעוברת, בשנה מעוברת -בשמחה" 

   עולמות, תפה  [דיני שנה מעוברתסיכום . הלידה שלו בפעם הי"ג או במלאות י"ג שנים

 עשר עטרות, תשע"טכפרת פשע" במוסף של ראש חודש בשנת העיבור  התוספת "ול

ארגנטינה, מעלת היום, השלכות הלכתיות  -]בשנה מעוברת, בארצות שאקלימן שונה ראש השנה לאילן 

 משנתה של תורה, תשע"ו ליום זה[

שיעורי   ]ע"פ סברת החתם סופר בשנה מעוברת[נער בר מצוה האם מתחייב בקריאת פרשת זכור מיד? 

 ליל שבת, תשע"ז

]איסתכל  המציאות משתנה לפי קביעת התורה וישראל -השלכת עיבור השנה על הבריאה כולה 

וברא עלמא, בישול הפירות לפי חודשי הלבנה, חודש העיבור במינקת, לעניין נוכרי, פירות  באורייתא
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שגדלו אצל נוכרי ונמכרו לישראל, הוראת חכם בענייני טריפות, שיעור שכחה ואבלות וזכירת עמלק בי"ב 

עיון הפרשה, תש"ע )וממגד תבואות שמש( ]לג, יד[   חודש בשנה מעוברת, חשש התלעת פרי אחר י"ב חודש[ 

  )עמ' מח(

]אדר ראשון ואדר שני, בר מצוה, לידת משה, פטירת משה, נולד קודם איזה חודש אדר הוא העיקרי? 

עין  יארצייט[ -ור, מתי חל יום הזכרון ונעשה בר מצוה מאוחר, מתי אבל פוסק מאמירת קדיש בשנת העיב

 יצחק, תשע"ט

 אדר א' ואחיו בתחילת א' אדר ב' ושנת העיבור אינה מעוברת תאומים שאחד נולד בסוף כט

]השני יהיה בר מצוה חודש לפני הראשון, האם הוא גם נחשב 'אחיו הגדול', כיבוד אח גדול, מי הוא פטר 

ראשי חבורות בישיבת ] פניני הלכה רחם לפדיון, מצב הלכתי או מצב גופני, אמת עובדתית ואמת הלכתית[

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לב( -[מיר

]לגבי מופלא הסמוך  בת שנולדה באדר ראשון בתשס"ח האם נעשית בת י"א באדר א' תשע"ט?

פניני     ודם בת המצוה או יא שנה אחר הלידה[ לאיש לבדוק נדריה, וכן לגבי הפרשת חלה ותרו"מ, שנה ק

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לג( -[ראשי חבורות בישיבת מיר] הלכה

]מדוע פרשיות תרומה ותצוה  מערכת של חידוש המצטרפת ל"עולם כמנהגו נוהג" -סוד העיבור 

אוסף גיליונות,  -שפירא זצ"להגר"מ  במשנתו של חישבתי דרכימצטרפות לשובבים רק בשנה מעוברת[ 

    תשע"ט )עמ' ד(

]איסתכל  המציאות משתנה לפי קביעת התורה וישראל -השלכת עיבור השנה על הבריאה כולה 

ת לפי חודשי הלבנה, חודש העיבור במינקת, לעניין נוכרי, פירות באורייתא וברא עלמא, בישול הפירו

שגדלו אצל נוכרי ונמכרו לישראל, הוראת חכם בענייני טריפות, שיעור שכחה ואבלות וזכירת עמלק בי"ב 

עיון הפרשה, תש"ע )וממגד תבואות שמש( ]לג, יד[   חודש בשנה מעוברת, חשש התלעת פרי אחר י"ב חודש[ 

  )עמ' מח(

 מנחת שאול, תשע"ט   הלכות ומנהגי שנה מעוברת

]האם מצוה נפרדת ממצות קידוש החודש, הסיבות לעיבור השנה, מתי מתחילה השנה תשרי עיבור השנה 

השנה, בזמן  או ניסן, חודש האביב, חשבון מחזור י"ט השנים, הסמכות לעבר את השנה, המקום לעבר את

 שיעורי הגר"א עוזר, תשע"ט  הזה[

 

 ]וכתיבת י"ג ספרי תורה ביומו האחרון[ פטירת משה -ז' אדר 

 

 עשר עטרות, תשע"טמתנות לאביונים בפורים, תקנת מרדכי לעילוי נשמת משה רבנו 

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

שבת מלכתא לקראת   ]ז' אדר[לדעה שמשה רבנו נפטר בשבת כיצד כתב בו ביום י"ג ספרי תורה? 

 דרשו, תשע"ח )עמ' כג( ו' תירוצים -

 מלאכת מחשבת, תשע"ח האם באבל משה היה דין מקצת היום ככולו? 

 פרי ביכורים, תשע"ט  ז' אדר יום פטירת אדון הנביאים
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להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

בוצעו בו י

 שינויים

 

)הן קרבו ימיך למות( ]לא, יד[   ?לדעה שמשה רבנו נפטר בשבת, היאך כתב בו ביום י"ג ספרי תורה

 אשכול יוסף, תשע"ג

]פטירת משה רבנו בשבת וכתיבת י"ג ספרי תורה בהשבעת קולמוס ע"י משה, מלאכה בשבת ע"י נס? 

שאלה השבעת קולמוס ואמירה לנוכרי, הקמת המשכן ע"י משה, בישול בשבת ע"י מחשבה בירידת המן, 

באורים ותומים בשבת, הקלדת אותיות במחשב בשבת, בריאת אדם בספר יצירה בשבת, הריגה ע"י שמות 

תא, אוצרות אוריי קדושים בשבת, על טבעי, קפיצת הדרך, הבדל בין אם הארץ קפצה אליו או הוא קפץ[

   ח"עשת    אוצרות אורייתא, תשע"ז תשע"ט תשע"ח
]מזיק ע"י עין הרע, הורג ע"י שם או כישוף, פעולה סגולית  ?פעולה על טבעית האם דינה כפעולה רגילה

כה, צידה בעל חיים ע"י לחש, כתיבת ס"ת ע"י משה רבנו בהשבעת קולמוס, מלאכה בשבת לגבי איסור מלא

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז -שיעורי ליל שבת בשביעית באופן על טבעי[  

המצוה בכל יום ויום כל ימי חייו גם בשנתו, ]אם כתב ס"ת מקיים  מעלת מצוות כתיבת ספר תורה

האם כתיבת ס"ת ע"י משה בהשבעת קולמוס חשיב כח גברא של משה, מסירות נפשו של אחאב למען 

)ועתה כתבו לכם את השירה התורה, אופן כתיבת אותיות אחרונות במילוי או בכתיבת אות מושלמת[ 

  כאיל תערוג, תשע"דהזאת( ]לא, יט[ 

 

 נושא אקטואלי: 

 

]איסורי אכילה, הנאה, שאיפת אדים, ריח, האם עישון נחשב כאכילה,  כשרות סיגריה אלקטרונית

עומק על טעם הסיגריה, בריאות, שמירת הגוף, כשרות לפסח[   זיעה, שלא כדרך הנאתו, ברכת הנהנין

 הפשט, תשע"ט
]מניעת כנסית טמאים, האם שמירה היא עבודה, האם מותר לישון מצוות שמירת המקדש והמשכן 

אוסף גיליונות, -שיעורי בינה שיעורים על סדר המצוות ]הגרי"ב שרייבר שליט"א[ בזמן שמירה, כבוד המשכן[

 תשע"ט )עמ' יד(

  [, ספק חדש, בליעה של חדש]תבואת חו"ל, בירה, דגני בוקר, בירה מחו"ל בפורים הלכות 'חדש' וישן

 (מואוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  -לענין הלכה 

]מותר כשמניח ספר תורה כשר בארון קודש, מותר  ?האם מותר להניח ספר תורה פסול בארון הקודש

ה, ספר תורה פסול נשאר בקדושתו, הכנסת ספר כי כאילו עשו תנאי להשאיר גם פסולים, לב בית דין מתנ

שיעורי ליל תורה טרם סיום אותיותיו, ספר תורה חדש שסיימו אותיותיו נמצא בו פסול משעת כתיבה[  

 שישי הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ט

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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