לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

פרשת תרומה
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

(קישורים להורדה חינם)
[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני
אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

ניתן להעביר או

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שי"ח

משנתה של תורה

קול יעקב

להפיץ דף זה

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

לתועלת הרבים

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

לצפיה בעשרות

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

שיעורים על
פרשת תרומה

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

באתר "בינינו" :

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

בניית המשכן
הלכות תרומה וצדקה הנלמדות מבניית המשכן
הלכות הנלמדות מבניית המשכן
בניית מקדש
מקדש מעט  -בית כנסת
שולחן לחם הפנים

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

ארון הברית
המנורה
מן המותר בפיך  -מקור חומרי הגלם

קודמות)
באתר "בינינו" :

שאר עניני הפרשה...
מענייני דיומא :שנה מעוברת

ניתן להעביר או

מענייני דיומא :משנכנס אדר
ז' אדר  -פטירת משה
נושא אקטואלי:

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :בניית המשכן
מיד אחר מתן תורה  -בונים משכן

לצפיה בעשרות

יסודות אמונה בין בתרי הפרשה [רבי מרדכי דוד נויגרשל שליט"א] -

אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לח)

שיעורים על
פרשת תרומה

המשכן והמקדש משל ציבור או משל יחידים [שמן למאור קטורת הבשמים אבני השוהם והמילואים,

באתר "בינינו" :

תרומת הלשכה] (תקחו את תרומתי) [כה ,ב] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

מהו מניין הדברים נתרמו למשכן ( 13או  ,)15וכנגד מה מכוון? ומדוע התורה פתחה דווקא
בתרומת הזהב? (וזאת התרומה) [כה ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה

המספר  15כסמל לחיבור העולמות ובחירתו בשל כך להיות מניין החומרים שנתרמו למשכן

למאגר עלוני

(וזאת התרומה) [כה ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג

מדוע נצטווה משה בבניין המשכן? [כפרת חטא העגל ,בקשת הקב"ה 'עשו לי קיטון' בעקבות מסירת
התורה] (ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם) [כה ,ח] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

שלושת חלקי המשכן כנגד שלושת חלקי האדם  -עקרון השלשות

(ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם)

[כה ,ח] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשס"ט
המשכן  -מקום התורה ומקום העבודה שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' כ)

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

בלבבי משכן אבנה (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] נר יששכר ,תשע"ב ממשנתה של תורה ,תשע"ד

השראת השכינה בעולם הזה

זרע שמשון ,תשע"ט

האם ניתן היה לתרום למשכן חוץ מהדברים המפורטים בפסוקים? [השונה מנדבה לבדק הבית]
מלאכת מחשבת ,תשע"ט

קודמות)
באתר "בינינו" :

הקמת בית יהודי  -הקמת מקדש [השראת השכינה ,איש ואשה שזכו] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] להתעדן
באהבתך ,תשע"ח פרי עמלנו ,תשע"ט
משכן שילה (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] הגר"א עוזר ,תש"ע

נדיבות הלב בתרומת המשכן ללא כל כפיה
בניית המשכן אחר קבלת התורה

פניני זאת ליעקב -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' ח)

[החיבור לתורה מתוך החיבור לנותן התורה] [הגר"ד כהן שליט"א]-

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' י)

מדוע הציפור שרה על תקווה לבית המקדש

[פרק שירה ,גימטריא שלום ,היפך מפרוץ] עינינו גל -

אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' כה)
חכמת בצלאל בסדר בניית המשכן וכליו האיחוד בחידוד ,תשע"ד
האם היה גג למזבח הנחושת? (וצפית אותו נחושת) [כז ,ב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יז)

בניית המשכן ופירוקו בשמונת ימי המילואים ,וגם בשבת [סותר על מנת לבנות במקומו במלאכת
המשכן] במשנת הפרשה ,תשע"ו

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

בניית המשכן בחומרים ניסיים [במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו" ,נדבת המשכן
ומעשה האומנים ,מלאכות טבעיות ועל טבעיות] עומקא דפרשה ,תשע"ד

הקשר בין מתן תורה ובניית המשכן למנהגי החופה הנוהגים כיום [כיצד קרה שבקבלת התורה

לצפיה בעשרות

חלק אכלו מתוך שמחה וחלק היו ביראה ,המקור לשטיחת העשבים /תפוחים /אילנות בבתי הכנסת בחג

שיעורים על

השבועות] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

גובה המשכן וכיצד עמד בו אהרן [עשר אמות ,וכך גובהו של אהרן ,לעמוד לשרת ,האם רשאי לעבוד
בצורה כפופה] עיון הפרשה ,תשע"ד( ,עמ' פו) יט תירוצים

בארה של תורה ,תשע"ו

פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :הלכות תרומה וצדקה הנלמדות
מבניית המשכן
למאגר עלוני
החזקת תורה בטהרתה (ויקחו לי תרומה ,ברש"י) [כה ,ב] כאיל תערוג ,תשע"ח

פרשת השבוע

האם יש איסור לקיים מצוות בחפצי מצווה [תפילין לבר מצוה או ארבעת המינים לסוכות] שנתקבלו
חינם? [לבקש הנחה ,להרבות במחיר ,לשלם ,עליה לתורה] מעדני אשר ,תשע"ט
האם עשיית חסד מכפרת כמו הקרבת קרבנות? מעדני אשר ,תשע"ט

תרומה אחר משפטים להפריש אדם מתרומת ממון שאינו שלו [מצוה הבאה בעבירה ,עבירה בחפץ
עבירה באדם ,מילה בשבת ,מצה גזולה ,מצה שהוצאה מרשות לרשות ,ברכה על מצוה הבאה בעבירה ,גזלן
בשוגג ,הני אוונכרי ,בעל קריאה שקרא בתורה קודם שברך ברכת התורה לעצמו ,המוציא חברו בהלל והוא
כנגד ערוה אך השומע לא ,חטף לחברו כיסוי הדם אחר השחיטה כיצד יברך] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

לקבל תרומה וללמוד תורה או להתפרנס מיגיע כפיו וללמוד בשעת הפנאי? [יששכר וזבולון ,כולל,

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

החזקת תורה ע"י הציבור ודלא כדברי הרמב"ם] (ויקחו לי תרומה ,ברש"י) [כה ,ב] מרבה תורה ,תשע"ד

נתינת צדקה בהערמה למי שאינו רוצה לקבל

[שונא מתנות ,לתת לו עבור משפחתו] עיון הפרשה,

תשע"ט (עמ' ס)

איסוף צדקה בשעת תלמוד תורה דרבים [באמצע הלימוד או באמצע התפילה ,הפסקת הלימוד לברכת
ברקים ורעמים] עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' פג)

התורה לא שייכת לגבירים היא שייכת לכלל ישראל

[דין תורה מול הח"ח] נחל אליהו [הגר"א דיסקין

שליט"א]-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' טו)

מחשבות לשם שמים בצדקה

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

נחל אליהו [הגר"א דיסקין שליט"א]-אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' יד)

לתת צדקה מכספו או מכספים שזיכו לו הוריו? פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' יא)

נדבה במחשבה [ללא אמירה בפה] לצדקה או לקופת צדקה
גיליונות ,תשע"ט (עמ' לב)

ניתן להעביר או

[עמותה ,מוסד ,קרן] גאון יעקב-קובץ

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

החברותא  -צורת הלימוד הנלמדת מן הכרובים [ולא לימוד עצמי מול מחשב ,חרב על הבדים ,מיקום
הכרובים בקודש הקודשים] עינינו גל  -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' כו)

האם בנדבת המשכן היתה הגבלת "אל יבזבז יותר מחומש" ,או כנדבת הלב? [עשיר ועני ,הוצאות
מרובות לתלמוד תורה] מים זכים -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' מז)

תורם לצדקה ע"מ שיקבל כבוד ,האם קיים מצוה? [כוונה אחרת או כוונה לשם כבוד ,שכר על נתינת
הצדקה ושכר על התוצאה ,אנשי ענתות] (ויקחו לי תרומה ,ברש"י) [כה ,ב] שיעורי ליל שישי ' -ברכת יצחק',
תשע"ז

אוצרות אורייתא ,תשע"ח תשע"ט

מפרסמים עושי מצוה [לפרסם עושי מצוה ,המקדיש דבר לצדקה ,מותר שיכתוב שמו עליו שיהא לו
ֹלקיָך" ,וכדברי הרמ"א":לא יתפאר
לזכרון ,וראוי לעשות כן .והאם אין בכך סתירה ל"וְ הַ צְ נֵעַ ֶלכֶת עִ ם אֱ ֶ
האדם בצדקה שנותן .ואם מתפאר ,לא די שאינו מקבל שכר ,אלא אפילו מענישים אותו עליה" ומה
שהביא ספר חסידים ,האם מותר וראוי לכתוב שמות נדיבים על גוף ההקדש או רק על שלט או מגילה
הנמצאים סמוך או על חפץ ההקדש ,למי יש זכות לכתוב את שמו  -לעושה המצוה בגופו או בממונו ,או גם
למי שטרח במצווה ,אסף כסף מאחרים ,או שכר פועלים לביצוע העבודה .מתי מותר לציבור למחות שלא
יכתבו את שמות התורמים .שינוי יעוד תרומה כאשר "לא נשתקע שמו של הבעלים עליה" החלפת שם
הנדיב [או שינוי שמם של בית כנסת או ישיבה שנקראו על שם נדיב] לאחר שיפוץ או הרחבת המקום.
הנצחת שמות נדיבים בכתב לועזי • הנצחת שמות נשים על פרוכת ארון הקודש ומעיל של ספר התורה]

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

עולמות ,שעו נוה ההיכל ,תשע"ג תשע"ו
כפיה לנתינת התרומה (מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי) [כה ,ב] עיון הפרשה ,תשס"ו (עמ'
נז) יז תירוצים

כסף שנאסף למטרה מסוימת האם ניתן להעבירו למטרה אחרת? [גבאי צדקה אוסף עבור עניים
רבים ,ואדם תרם בפורים עבור שניים כדין והגבאי הכניסם למעטפה אחת] שיעורי ליל שישי  -ברכת יצחק,
תשע"ח

תרומת אשה נשואה

(מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי) [כה ,ב] נועם אליעזר ,תשע"ח

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מלאכת מחשבת ,תשע"ח

תרומת אשה נשואה [דבר מועט ,דבר מרובה ,דעת אור החיים דתרומת המשכן שכיפרה על חטא העגל
מקבלים תרומת אשה גם בדבר מרובה ,למרות שנשים לא חטאו כלל בעגל ,וכל צדקה מכפרת ,דעת
הספורנו אינה כן ,דעת הנוב"י] (מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי) [כה ,ב] פניני אור החיים,
תשע"ח

האם יש הידור לתת צדקה בשטרות חדשים ויפים?

[כה ,ב] קול יעקב ,תשע"ו אספקלריא ,תשע"ח

(עמ' פה)
אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט (ויקחו לי תרומה) [כה ,ב] אשר ליהודה ,תשע"ד

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

קדימויות בתרומה ובנתינת צדקה [הגדרת עני ,אביון ,פיקוח נפש או תלמוד תורה ,פרנסת ילדיו או
צדקה לעניים ,איש ואשה ,כהן לוי' ,מכירי כהונה' בצדקה ,הכנסת כלה או תמיכה בישיבה ,ישיבה או

ובתנאי שלא

מקוה ,עניי עירו ,קרוביו] (ועשו לי מקדש) [כה ,ב] עולמות ,קצב
נתינת צדקה דווקא ביד ,או בכל דרך (ויקחו לי תרומה) [כה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד

יבוצעו בו
שינויים

נדרי צדקה במחשבה  -האם התחייבות לצדקה בלב מחייבת? [אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט,
האם ניתן לחזור ממחשבה לתת צדקה ,גמירות דעת ,כתב המחאה והתחרט ,האם הממון נעשה ממון
עניים ,חשב לתת לעני אחד ולא מצאו] (ידבנו לבו) [כה ,ב] תורה והוראה ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
עולמות ,יד בד"ץ קהילות יעקב ,תשע"ד

לצפיה בעשרות

מחמדי התורה ,תשע"ב עיון הפרשה ,תשע"ג (עמ' מ)

האם הקדש על איסור ,או תרומה על הרעה ,חל במחשבה? (כל איש אשר ידבנו לבו) [כה ,ב] הגר"א

שיעורים על

גניחובסקי ,תשע"ה

כפייה לנתינת צדקה [לבניית המשכן ,מצוות עשה ששכרה בצידה ,כפיה מחמת לאו ד'לא תקפוץ',
במגבית צדקה לטובת גר תושב ,בבקשת העני או בקשת הגבאי] (מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את
תרומתי) [כה ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

פסקים בהלכות צדקה  -מהגר"נ קרליץ שליט"א [אם ידו משגת יתן צדקה כפי צורך העניים ,מעשר
חומש או כפי צורך העניים ,דיני תמחוי ומי שיש לו חמישים זוז ,פרנסה מסודרת ,מעות בקופת צדקה
שבביתו] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' לח)

נתינת צדקה ברגל במקום ביד

[כשאפשר ,כשאי יאפשר אחרת ,כיסוי הדם ,ביזוי מצוה] (תקחו את

תרומתי) [כה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ז

למאגר עלוני

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' עג)

נתינת צדקה באמצעות הגרון [כבד את ה' מהונך  -מגרונך ,המפייסו בדברים ,גדול המעשה] (תקחו את
תרומתי) [כה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ז
נתן צדקה לעני ונמצא שאינו הגון [אנשי ענתות] (תקחו את תרומתי) [כה ,ב] עיון הפרשה ,תשע"ו

הקדש חל במחשבה [הקדש בטעות ,פיו ולבו שווין ,הוציא בשפתיו ,הבדל בין הקדש תרומה וצדקה]

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

(מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי) [כה ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
רחמנא ליבא בעי (מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי) [כה ,ב] מדי שבת בשבתו ,תשע"ז
מעלת התשלום על קיום המצוות (זהב וכסף ונחושת) [כה ,ג] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה מאור השבת,
תשע"ה

קב ונקי ,תשע"ה

קודמות)
באתר "בינינו" :

קבלת חפץ ע"י אדם חשוב ,נחשבת כנתינה על ידו [בקידושי אשה ובקנינים] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

נושא בפרשה :הלכות תרומה וצדקה הנלמדות

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

מבניית המשכן

לתועלת הרבים
פרישת חופה לכבוד השכינה  -מדוע אין מכינים שתי חופות [כמו שני כסאות בברית מילה  -אחד

ובתנאי שלא

לסנדק וכסא לאליהו] מעיינות בני יששכר ,תשע"ח

מלאכה שאינה צריכה לגופה

[האם גזזו את עורות התחשים] (ועורות תחשים ,ברש"י) [כה ,ה] עיון

יבוצעו בו

הפרשה ,תשע"ד( ,עמ' נב)

שינויים

שיעורי התורה [שיעור קטן או גדול ,נפח או משקל ,הפרשת חלה ,כזית וביצה באיסורים]
(אמתים וחצי ארכו) [כה ,י] עומקא דפרשה ,תשע"ו

באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' ד')

מדוע בכל כלי המשכן מופיע 'ועשית' ביחיד ,ובשלחן 'ועשו' ברבים? [האם יש ציווי על הציבור

לצפיה בעשרות

בעשיית כלי שרת ,האם הארון הוא כלי שרת] (ועשו את הארון) [כה ,י] מלאכת מחשבת ,תשע"ו משנתה

שיעורים על

של תורה ,תשע"ח

'שניים שעשאוה' בקיום מצוות [בנשיאת הארון ,זה אינו יכול וזה אינו יכול ,בקרבן  ,בבנית בית
המקדש בשבת ,במילה] (שתי טבעות על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית) [כה ,יב] הגר"א
גניחובסקי ,תרומה תשע"ו

הגר"א גנחובסקי ,לך לך תשע"ו

אריגת דמויות בעלי חיים על פרוכת בבית כנסת

[וכן דמויות בולטות ,אריה ,נשר ,פסל] נר לשלחן

פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

השבת ,תשע"ט

איסור עשיית מנורה בעלת שבעה קנים או שולחן כתבנית השולחן [שינוי צורה ,או שינוי חומר]
(ועשו לי מקדש) [כה ,לא] תורה והוראה ,תשע"ג האיחוד בחידוד ,תשע"ג
איסור עשיית מזבח בתבנית המזבח [היתר בבמה] (ועשו לי מקדש) [כה ,לא] נוה ההיכל ,תשע"ח

כלי שנשתמש בו הדיוט [פרוכת מבגדים ,וימפל ,הבריח התיכון ,במקדש  ,בבית כנסת ,תשמישי קדושה
או תשמישי מצוה ,נעשה שינוים בבגדים ,סוג השימוש בהדיוט ,שיבוץ בגד הדיוט בתוך פרוכת ,קשירת
ס"ת בעניבה פרטית כשנקרע החגור] (כל איש אשר ידבנו לבו) [כה ,ב] עולמות ,רמד הגר"א גניחובסקי,
תשע"ז

מעדני אשר ,תשע"ה

מחמדי התורה ,תשע"ה

נוה ההיכל ,תשע"ד מחמדי התורה ,תשע"ו

מחמדי התורה ,תשע"ו

כאיל תערוג ,תשע"ד

תשע"ח עיון הפרשה ,תשס"ו (עמ' ע) יא תירוצים

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

ארון נושא את נושאיו  -הוצאת אדם חי בשבת ברה"ר [חי נושא עצמו] (לשאת את הארון בהם) [כה,
יד] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' מ) יט תירוצים

קודמות)

בעקבות מקלו של יעקב אבינו ממטה משה לבריח התיכון עד למלך המשיח

(והבריח התיכון) [כו,

באתר "בינינו" :

כח] שבילי פנחס ,תשע"ח
גוזז בשבת ואינו צריך את השיער (ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים) [כה ,ה] מעדני אשר ,תשע"ג
הריגת חיות לשימוש בעורם (ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים) [כה ,ה] מעדני אשר ,תשע"ג

מלאכת הצביעה בעורות האלים והמאודמים ובעורות התחשים [צביעת בעלי חיים ,בעודם חיים]
ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים) [כה ,ה]

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יז)

מדוע הקפידה התורה בתרומה על "לשמה"? ('לי'  -לשמי ,ברש"י) [כה ,ח] אשכול יוסף ,תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

עשיית מצוה שאסור לקיימה ,האם קיים מצוה? [מילה בשבת כשמתו אחיו ,אכילת מצה לחולה,
האם מוציא את מי שאינו אסור] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

מצוה בו יותר מבשלוחו

[בתלמיד ורב ,בזריזות ע"י שליח ,בהידור ע"י שליח] (ועשו ארון עצי שיטים)

ובתנאי שלא

[כה ,י] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

הנחת ספר תורה פסול בארון קודש

(ואל הארון תתן את העדות) [כה ,כא] מעדני אשר ,תשע"ב

כיבוד ת"ח ששכח תלמודו מחמת חולי
מעדני אשר ,תשע"ה

לתועלת הרבים

(שברי לוחות מונחים בארון) [כה ,כא] מעדני אשר ,תשע"ב

יבוצעו בו
שינויים

משחקי בניה בשבת [לגו ,דופלו] לקטנים (ועשית שלחן עצי שיטים) [כה ,כג] נוה ההיכל ,תשע"ה
האם יש חיוב לאפות בבית חלות לכבוד שבת? (לחם פנים לפני תמיד) [כה ,ל] מעדני אשר ,תשע"ב

מקור מלאכת קורע בשבת  -תיקון היריעות

(ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר) [כו ,א]

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סו)

לצפיה בעשרות
שיעורים על

פמוט לשבת בעל שבעה קנים [מספר קנים זהה למקדש אך צורה שונה ,סוג החומר] (ועשית את נרותיה

פרשת תרומה

שבעה) [כה ,לז] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' פט)

היחזיק חולה פרקינסון כוס קידוש בידו למרות שישפך יין על בגדו? [למדה תורה דרך ארץ שיהא
אדם חס על היפה ,בבגדי כהונה שאם נתלכלכו נפסלו ולא מכבסים אותם ,או גם בבגדי שבת הניתנים

באתר "בינינו" :

לכיבוס] (ויהיה סרוח על צדי המשכן לכסותו ,ברש"י) [כו ,יג] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מז)

תקיעת בשופר כשאוחזו הפוך מצורת גידולו [בארבעת המינים ,בשופר המצוה בשמיעה או בתקיעה]
(עצי שיטים עומדים) [כו ,טו] עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' מ)

קיום המצוות דרך גדילתן [בלולב ובקרשי המשכן חובה ,בעצי השלחן ובעצי הארון לא ,ומדוע בסכך
הסוכה לא] (עצי שיטים עומדים) [כו ,טו] עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' סח)

למאגר עלוני

בינת החכמה על משך חכמה,

תשע"ט עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' סג) לג תירוצים

פרשת השבוע

האבות הכינו את קרשי המשכן  -סוד ההצלחה של הבנים [גדולים מעשי חייא ,בכיות ותפילות

ומועדים

להצלחה] (עצי שיטים עומדים) [כו ,טו] שלמים מציון ,תשע"ח

טענת חזקה בקיום מצוות לאדם או לחפץ [מקור מנהג עטרה לטלית ,קרש שזכה להנתן בצפון ,שינוי
מיקום דפנות הסוכה] (והקמות את המשכן כמשפטו) [כו ,ל] עולמות ,שלו
התורה ,תשע"ה תשע"ח מעדני אשר ,תשע"ד

נוה ההיכל ,תשע"ג

מחמדי

שלמים מציון ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ו בינת החכמה

על משך חכמה ,תשע"ט

לכבד ב'חתן תורה' ראש ישיבה או את המוחזק בכך?

(והקמות את המשכן כמשפטו) [כו ,ל] פניני

חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נה)

הבדלה במוצ"ש ערב יו"ט

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

(והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש והקודשים) [כו ,לג] מחמדי

התורה ,תשע"ו תשע"ח

הבדלה לבן א"י הנמצא בחו"ל [במוצאי יו"ט ראשון ,הבדלה בצנעה ,הבדלה בצנעה על כוס קידוש של
בן חו"ל ,לצאת בהבדלת יקנה"ז] (והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש והקודשים) [כו ,לג] נוה
ההיכל ,תשע"ז

נוסח ההבדלה במוצ"ש כשיבנה ביהמ"ק בב"א

[הבדלה בין קודש לקודש הקודשים] (והבדילה

הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש והקודשים) [כו ,לג] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נט)

כניסת אומנים להיכל ולקודש הקודשים לצורך תיקון

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

(והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש

והקודשים) [כו ,לג] זרע ברך ,תשע"ח

ובתנאי שלא

מדוע לא לומדים "קשירה במשכן" מקשירת פתילי התכלת בציץ? [כמה פתילים היו ,לומדים מגוף
המשכן או מכלי המשכן] במשנת הפרשה ,תשע"ו
מסירות נפש על תלמוד תורה דרבים (וחשוקיהם כסף ,במשך חכמה) [כז ,יא] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח
(עמ' סא ,סב ,סג)

יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :בניית מקדש
הוספה על העיר

לצפיה בעשרות

ועל העזרות (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"ב

מלאכת מחשבת ,תשע"ז

זרע ברך ,תשע"ח

שיעורים על
פרשת תרומה

גובה המקדש [האם ניתן להגביהו ללא הוראת נביא ,הוספת כליא עורב] (ככל אשר אני מראה אותך ...וכן

באתר "בינינו" :

תעשו) [כה ,ט] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' קיז) כב תירוצים
שינוי גובה וכמות כלי המשכן לאלו שבמקדש (ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית
כל כליו וכן תעשו) [כה ,ט] עיון הפרשה ,תשס"ו (עמ' סו) ז' תירוצים
ציור תבנית המשכן וכליו בחומשים לילדים קטנים (ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת

למאגר עלוני

תבנית כל כליו וכן תעשו) [כה ,ט] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עט)
ביטול תורה לבנית בית המקדש (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' עו( ח' תירוצים

צורת המקדש [בירור מקום המקדש ,אמה טרקסין בבית ראשון ,מידת הר הבית ,זמן גילוי מקום
המקדש] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] עומקא דפרשה ,תשע"ח

מצוות בניית בית המקדש

[האם הארון וכליו מצוה אחת ,או כל כלי מצוה בפני עצמו] (ועשו לי מקדש)

[כה ,ח] מנחת אשר ,תשע"ח המצוות בפרשה ,תשע"ח

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

בניית המקדש מצווה או הכשר מצווה? [גדרי הכשר מצווה בתורה כולה ,לגבי עשה דוחה לא תעשה,
מילה כמכשיר מצוה לקרבן פסח ,בל תוסיף אחר הכשר מצווה ,שליח להכשר מצווה ,פטור מהמצווה

קודמות)

לעוסק בהכשר מצווה ,הידור בהכשר מצווה ,בניית סוכה] עומקא דפרשה ,תשע"ט

האם ניתן לבנות מזבח ע"י גוי? [בניית מקדש שלמה ע"י חירום ,עיבוד עורות ,לשמה ,גדול עומד על

גביו] כיצד תיתכן מציאות 'העומד בתפילה בקודש הקודשים'?

באתר "בינינו" :

פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות,

תשע"ט (עמ' יא)

בניית בית המקדש ביום

[בספק לילה ,ובלילה ,ע"י נשים] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] הגר"א גניחובסקי,

תשע"ה שלמים מציון ,תשע"ו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

תכלית מצוות בניית בית המקדש וכליו ,וחיוב נשים בבנייתו

ניתן להעביר או
(ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם) [כ ,ח]

להפיץ דף זה

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סט)

כלי המקדש השייכים ל'דין' בית

[הורדת הכיור בלילה] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] מלאכת מחשבת,

תשע"ח

אם בית המקדש השלישי ירד בנוי ,כיצד תהיה מצוות בנייתו?
בחידוד ,תשע"ח

(ועשו לי מקדש) [כה ,ח] האיחוד

מלאכת מחשבת ,תשע"ט

בניית בית המקדש ע"י גוי או קטן,
מעדני אשר ,תשע"ה

האם מצוה על הציבור או על כל יחיד (ועשו לי מקדש) [כה ,ח]

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

בנין בית המקדש האם דוחה שבת

(ועשו לי מקדש) [כה ,ח] מעדני אשר ,תשע"ג

הגר"א גניחובסקי,

תשע"ו שלמים מציון ,תשע"ז תשע"ח

האם היה לכהן הגדול בית במקדש?

[חסידה ברושים ביתה ,פרק שירה לחסידה] שיעור חומש הגר"ח

פיינשטיין ,תשע"ח

כיצד תיתכן מציאות 'העומד בתפילה בקודש הקודשים'?

עזרת אליעזר שו"ת עם הגר"ח קנייבסקי

שליט"א-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' ח)

נטיעת עץ במקדש ובניה מעץ במקדש

[ונטיעת עץ בחצר בית הכנסת] שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ה

מאור השבת ,תשע"ג

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

הנאה מצילו של ההיכל [דבר שאינו מתכוין] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ח

מקדש שלמה לא נבנה מברזל

[מדוע חשב דוד להשתמש בברזל בבנייתו?] (זהב וכסף ונחושת) [כה ,ג]

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

למאגר עלוני

חלות הקדושה בבית המקדש הראשון (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] זרע ברך ,תשע"ג

פרשת השבוע

האם היה מעקה על גג בית המקדש? מגישי מנחה ,תשע"ד
מדוע הותקן בגג המקדש 'כליא עורב'? [דחליל] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] מעדני אשר ,תשע"ד תשע"ז

ומועדים

מדוע נבנה המשכן רק ע"י בני ישראל ,ובבניית המקדש שותפו גם גויים? [מדוע לפי"ז לא נבנו
בתי המקדש ע"י משה ודוד? מדוע צווה העם להביא סוגים שונים של תרומות למשכן?] (ויביאו כל איש...

(גם משנים

נדבה רוחו אותו) [לה ,כא] שיעורי הרב רוזנבלום ,ויקהל תשע"ד
זמן בניית בית המקדש מעלות השחר או מהנץ החמה (לדעת לעשות) [לו ,א] אשר ליהודה ,תשע"ד

בנין בית המקדש בשבת [לאו דשבתותי תשמורו ומקדשי תיראו ,דאל"כ אתי עשה דבניה ודחי ל"ת
דשבת ,אע"ג דלא הוי בעידניה  -כ"ח תירוצים] עיון הפרשה ,גלות ונחמה ,תשע"ז (עמ' )147

קודמות)
באתר "בינינו" :

בנין בית המקדש וקרבנות בזמן הזה [החיוב על כל יחיד או על הציבור ,יבנה בידי אדם או ירד בנוי,
בניה ע"י נכרים ,בלילה ,בעיתה או אחישנה ,רוב ישראל בא"י ,טמאי מתים ,מיקום המזבח ,מיקום
העזרות ,כהנים מיוחסים ,חסרון התכלת בגדי כהונה ,אמצעים טכנולוגיים] אוצרות אורייתא ,תשע"ז
קדושת גג ההיכל [ולא גג העזרה ,גג ההיכל כגג המשכן] (ומכסה עורות תחשים מלמעלה) משך חכמה עם

ניתן להעביר או

בינת המשפט ,תשע"ח

חצר המשכן אם היתה מכוסה ,וכן במקדש היכן היה תקרה?

[גג במשכן ובמקדש] (ומכסה עורות

תחשים מלמעלה) זרע ברך ,תשע"ח

בית המקדש נבנה ע"י שלמה אך נקרא ע"ש דוד [בשונה מקבורת יוסף שלא נקראת ע"ש משה הואיל
ולא סיימה ,חשב לעשות מצוה ונאנס ,שלוחו של אדם כמותו] עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' סט) ו' תירוצים

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מדוע קנה דוד את מקום המקדש ולא הסתפק בכיבושו? [לשלם על מצוות ,שיהיה שייך לכלל ישראל,
מעלת המקום שנקנה בכסף מתא ולא בכיבוש] עיון הפרשה ,תשע"ג (עמ' עז) טז תירוצים

יבוצעו בו
שינויים

שטרות כסף שנכתב עליהם 'קודש לבית המקדש' [כתבה בצוואה שמקדישה כסף לבניין בית
המקדש ,ואף רשמה כך על השטרות ,החלפתם כשטרות "ישנים" בבנק ישראל ,איסור הנאה ,החלפתם

לצפיה בעשרות

האם היא כשימוש] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

המשמח חתן כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים ,האם מותר לשמחו בשבת [איסור בונה]

שיעורים על

מעדני אשר ,תשע"ט
להתיר עגונה בתשעה באב [בנית חורבות ירושלים] מעדני אשר ,תשע"ט

פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :מקדש מעט  -בית כנסת
קדושת בית הכנסת:
הלכות קדושת בית הכנסת [הכנסת מיתת נפטר ,צילום ,בר מצוה ,אכילת ת"ח ,דיבור בפלפון ,עישון]
נשיח בחוקיך ,תשע"ח

שימוש בפלפון בבית כנסת

[בזמן תפילה ,בשבת האם הוא מוקצה ,פלפון כשעון מעורר] לענין הלכה -

אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' נג)

כניסה לבית כנסת בגילוי ראש

[כקדושת העזרה ,כשגילוי הראש הוא דרך כבוד ,אדם חשוב] עיון

הפרשה ,תשע"ג (עמ' מב)

ענית אמן בגילוי ראש

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

[לבאים לבית כנסת או הנמצאים בחופה לקירוב רחוקים] עיון הפרשה ,תשע"ד,

קודמות)

(עמ' נד)

מקדש מעט  -דיני קדושת ביכנ"ס [בתי כנסת ובתי מדרש נקראו 'מקדש מעט' ,האם דין 'מורא מקדש'
האמור בהם הוא מהתורה או מדרבנן ,האם דין בית הכנסת כתשמישי מצוה ,והאם יש בו דין 'קדושת
שכינה' .ונפקא מינה לאיסור נתיצת אבני בית הכנסת ,והאופנים שהדבר הותר ,האם יש חיוב לבנות בית
הכנסת כאשר יש כבר בתי כנסיות בעיר ,בנין פתחי בית הכנסת  -כסדר פתחי ההיכל ,מקומה הראוי של
הבימה בבית הכנסת ,והאם מותר להתפלל בבית כנסת שהבימה אינה באמצע ,מצות הדלקת הנרות
והדלקת 'נר תמיד' בבית הכנסת וסגולותיה ,איסור נטיעת אילנות ופרחים בחצר בית הכנסת ,מדין לא
תטע לך אשרה אצל מזבח ה' ,האם מותר להחליף ארון קודש שיש בו פרוכת ,לארון קודש יותר מהודר

באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או

שאין בו פרוכת ,סיכום ההוראות הנחוצות לתכנון בניית בית כנסת ובית המדרש] (מה נורא המקום הזה)

להפיץ דף זה

[כח ,יז] עולמות ,לב

מקדש מעט  -דיני קדושת ביכנ"ס

(ועשו לי מקדש) [כה ,ח] עומקא דפרשא ,תשע"ג

מעדני אשר,

לתועלת הרבים

תשע"ב

קידוש וסעודת מצוה בבית כנסת [אכילה ושתיית ארעי ,סעודת מצוה ,סעודת שבת ,בתי כנסיות שבארץ
ישראל] נר יששכר ,תשע"ז

האם יש ענין ל'פתיחת' ארון קודש ב'אבינו מלכנו' ,כשאין בו ס"ת?
(עמ' מב)

מזוזה בבית המקדש ובבית הכנסת

זרע ברך ,תשע"ד

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

פטור בתי כנסיות ובתי מדרשות ממזוזה

ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' קעב)

הכותל המערבי וקדושתו ["כותל המערבי של בית המקדש אינו חרב לעולם"" ,לעולם שכינה אינה זזה
ממנו" .משמע ש"הכותל המערבי" שרואים היום הוא מכתלי העזרה ,מאידך ,מכל החפירות והגילויים
שנחשפו לאורך "הכותל המערבי" מוכח כי "הכותל המערבי" הוא כותל הר הבית .ואמנם נחלקו הפוסקים
האם "הכותל המערבי" הוא מכותלי העזרה או מכותלי הר הבית .נפקא מינה העולה ממחלוקת זו :האם
לזבים ,זבות ,נדות וטבול יום ,מותר לעמוד בסמוך ל"כותל המערבי ".תחיבת ידים לפרצות שיש ב"כותל
המערבי ".הנאה ומעילה מהכותל המערבי .האם נתחללו אבני "הכותל המערבי" מקדושתן מדין "באו
פריצים וחללוה" ,והאם יש מעילה בהן בהיותן מחוברות לקרקע .נפקא מינא :להנאה מהצל של "הכותל
המערבי" ,להניח עליו חפצים ,או לתלות דברים על זיזים התחובים בו .איסור נטילת אבנים מ"הכותל
המערבי" ל"מזכרת" [וצ"ע האם מותר לתלוש מהעשבים הצומחים על הכותל לשם "סגולה"] .הדרך

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

הראויה לבצע שיפוצים ותיקונים באבני "הכותל המערבי"] עולמות ,מדתורה והוראה ,תשע"ז
כניסה להר הבית בזמן הזה [קדושת הר הבית והכותל המערבי] נוה ההיכל ,תשע"ט

מגורים מעל בית כנסת [גגות העזרה לא התקדשו ,אסור לבנות בית גבוה מבית הכנסת .האם
מותר להשתמש בגג בית הכנסת כי דינו כגג העזרה שלא התקדשו ,או שיש לנהוג בו "קצת קדושה"
כי עליות ההיכל התקדשו .איסור שימוש בגג בית כנסת רק אם נבנה לשם קדושת בית הכנסת ,עדות
הט"ז ,הכרעת הפוסקים אלו שימושים נאסרו בגג בית הכנסת [התקנת אנטנות סלולריות בגג בית
הכנסת] ,ואימתי אסור להתפלל בבית כנסת שמעליו טומאה ,האם יש הבדל בין מגורים ושימוש בקומה
שמעל בית הכנסת למגורים ושימוש בקומות העליונות יותר ,מקום שיחדוהו לתורה ולתפילה לזמן
מסויים [וככלות הזמן יחזור להיות חולין] ,חדרי בתי מלון והארחה מעל בית כנסת ,מגורים מעל בתי
כנסת ובתי מדרש שנבנו בתנאי שיוכלו לאכול ולשתות בהם ,מגורים מעל בתי מדרש של אדמו"רים ובתי
חסידים 'שטיבאלך' ,ספר תורה בבית -שימושי גנאי בקומות שמעליו [דירה לשימוש ישיבה או כולל ללא
ארון קודש ,האם יש לחשוש לגור מעל המקום ,האם מותר לשכנים לעכב מלעשות מקום תפילה בקומה
שמתחתם ,קדושת המקום שמתחת לבית הכנסת ,בתי כסא ומקוואות במרתף שמתחת בית הכנסת וארון

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

הקודש] עולמות ,תכט

מגורים מעל בית כנסת [שימוש בגג בית הכנסת ,דירה שיוחדה לתפילה ,בית כנסת ארעי ,כשהתנו מראש

באתר "בינינו" :

שלא תחול קדושת בית כנסת ,תשמיש בזיון ,קומה שלישית מעל בית כנסת ,דיור שאינו קבוע" ,שומר
פתאים ה'" ,שכן המעכב פתיחת בית כנסת מתחת לדירתו] שמעתא עמיקתא ,תשע"ו

קדושת עזרת נשים [האם קדושתו זהה ,או פחותה מבית הכנסת ,האם יש הבדל אם ממוקמת באותו
מפלס או ביציע מעל בית הכנסת ,הריסת כותל בית כנסת לבניית או הרחבת עזרת נשים ,או פתיחת חלונות
לעזרת הנשים ,לתפילה ,איסור נתיצת אבן ,הקצאה קבועה או הקצאה זמנית ,תפילות הימים הנוראים,
קפנדריא  -קיצור דרך ,שימושים שונים בעזרת נשים ,נישוק בניו הקטנים בעזרת נשים ,גובה המחיצה,
סוג המחיצה ,תפילה בהעדר מחיצה ,צירוף למנין גברים העומדים בעזרת נשים למנין עשרה] עולמות ,שלד
כניסה לבית כנסת ללימוד בכדי להינצל מהגשם [אדם רגיל ות"ח] מעדני אשר ,תשע"ד

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

כניסה לבית כנסת בכדי ליהנות מיופיו [בית הכנס הפורטוגזי אמסטרדם] נר לשלחן השבת ,תשע"ח

כניסה עם נשק לבית כנסת

אוצרות אורייתא ,תשע"ח

עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' מד(

מציאה בבית הכנסת [רכוש שהגיע לחצר הקדש [בור שהתמלא מים לאחר שהוקדש] אין מעילה ,משום
שאין קנין חצר להקדש .ולכן מצא דבר בחצר בית הכנסת ,זכה בו ,ולא אמרינן דחצר בית הכנסת קונה
להקדש ,דחצר קונה מכח יד ,ואין יד להקדש" .וצ"ע מדוע אין קנין לחצר הקדש ,והרי "חצר משום
איתרבאי ,ולא גרע משליחות" .דעת הרמב"ן נוספת הקדש קונה בקנין חצר ,אלא שבנכס שנקנה להקדש

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

על ידי חצר ,אין מעילה .ודנו האחרונים בשיטת הרמב"ן ,והאם לדעתו מציאה שנמצאה בבית הכנסת
נקנתה לרשות גבוה ,ומה הדין למעשה .בקצות החושן תמה מדוע יש לבית כנסת דין חצר "הקדש" ולא
דין "חצר השותפים" ,שזוכים השותפים במציאה שנמצאה בה ,וצ"ע .דנו הראשונים ,מי הבעלים על
מקומות התפילה בבית הכנסת  -האם הבעלות על המקומות היא בגדר "ממון הקדש" ,או שהבעלים קנו
את המקומות ונדון כ"ממון השותפים" [וצ"ב באיזה קנין נקנה מקום בבית כנסת] ,האם הדין שאין יד
להקדש ,נאמר גם בבית הכנסת שנבנה על ידי יחיד ,וכן ישיבה ושאר מוסדות ציבור הנמצאים בבעלות
פרטית ,מציאה ב"חצר שאינה משתמרת" ובמקום שרבים מצויים שם ,אבידה שנמצאה בישיבה  -האם
יש הבדל אם נמצאה בבית המדרש או בחדר האוכל ובפנימיה [מציאה של בחור ישיבה  -שייכת לו או
לאביו] ,קטן שמצא כסף בבית הכנסת ונתן אותו לגבאי  -האם הכסף שייך לבית הכנסת ,לגבאי או לאביו
של הקטן ,חפצים שהושארו זמן רב בבית כנסת ,ישיבה או מקוה טהרה ,האם מותר ליטלם .ומה הדין
במקום שתלו מודעה שכל מי שלא יקח חפציו עד זמן מסויים ,האבדה תעבור לרשות בישיבה או למוצאה.

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

נתחלפו כליו בבית הכנסת ונטל חפץ שאינו שלו  -האם מותר להשתמש בו] עולמות ,רצב

נטיעת אילן בחצר בית הכנסת

[אם מועילה מחיצה ,במקום שלא הוקדש לבית כנסת] פניני אי"ש,

תשע"ז
כניסת סומא לבית כנסת עם כלב נחיה [חיוב עיוור במצוות] תורה והוראה ,תשע"ד עולמות ,תמ"ז

עיר שבה בית כנסת האם יכולה להיות עיר הנידחת?

מעדני אשר ,תשע"ב

אשכול יוסף ,תשע"ד

פרשת השבוע
ומועדים

תרומה לבית כנסת:
התחייבו ל'מתרים' מתנה ייחודית

למאגר עלוני

[האם הבטחת שכר היא רק בממון או גם בחפץ] מכותלי בית הדין,

(גם משנים

תשע"ח
בית כנסת שאין בו ספר תורה ,האם יבנו בו ארון קודש? פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מא)

תרמו לכתיבת ספר תורה ,ונשארה יתרה ,האם ניתן לקנות בה את עץ החיים המעיל והכתר?
וישמע משה ,תשע"ז

קודמות)
באתר "בינינו" :

האם לתרום לבית כנסת ארון קודש מזהב או מפיתוחי עץ מרהיבים ,אך זולים יותר? פניני חשוקי
חמד ,תשע"ח (עמ' לז)

תרומה אחת גדולה למצוה אחת או מספר תרומות קטנות [לכמה מטרות ,פיזור סיכונים ,הכל לפי
רוב המעשה ,הרגלת מעלת הנדיבות] שיעורי ליל שישי ' -ברכת יצחק' ,תשע"ז

האם רשאי גבאי צדקה להעביר כספי צדקה מעני מסוים לעני אחר?

עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' מו)

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

תרומה סתמית לבית כנסת במקום שיש תקנה לתרומת מינימום (תקחו את תרומתי) [כה ,ב] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ז

אוהל הנבנה על קבר צדיק ,וקופת צדקה בצידו ,למי הבעלות על האוהל ,ולמי הכנסות הקופה?
שיעורי ליל שישי ' -ברכת יצחק' ,תשע"ז

קבלת תרומות מגויים או מחללי שבת לבניית בית כנסת [גוי כאורח כבוד בערב התרמה ,תמיכה
ממשלתית ,הנחת קופת צדקה בבית הגוי ,מחלל שבת ,תרומת מומר לכתיבת ספר תורה ,מבתי כנסת
רפורמיים ,בניית ישיבה ,פרסום שם התורם על המבנה ,זהירות צדיקי הדורות] עולמות ,קמה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

בקשת תרומה למוסד יהודי מתורם גוי

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' כג)

מחלל שבת שתרם סידורים לבית כנסת

[תרם את החפץ או תרם כסף וקנו בו חפץ] נשיח בחוקיך,

תשע"ז

מחלל שבת שתרם מנורה לבית כנסת לעילוי נשמת אביו [הבדל בין תרומה לזכותו לתרומה לזכות
אביו] שיעורי ליל שישי ' -ברכת יצחק'  ,תשע"ו

ממי לא מקבלים תרומה?

[מומר מחלל שבת בפרהסיא] (מאת כל איש) [כה ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה

נשיח בחוקיך ,תשע"ז

מעלת בניית בית כנסת כבודו ואחזקתו

(ועשו לי מקדש) [כה ,ח] כאיל תערוג ,תשע"ד מאור השבת,

באתר "בינינו" :

תשע"ד

כפל תרומה [מאצינג' צארידיי ,אם נדר לתרום מאתיים ותרם מאה כמכפיל תרומה  -אם קיים נדרו ,וכן
אם חייב למוסד מאתיים האם יכול להחזיר הכפלת תרומת מאה כמאתיים ,האם ניתן להכפיל תרומה
בריקון קופת צדקה המיועדת בין כך למוסד זה] וישמע משה ,תשע"ח

למאגר עלוני

הצלת בית כנסת מהריסה ,בכספי מעשר [בית כנסת מקדש מעט ,האם יש מצוה בבנינו ,מדאורייתא
או מדרבנן ,הידור בבניית בית כנסת ,החזקת ת"ח והוצאות בית כנסת מה קודם ,איסור נתיצת בית כנסת
מדאורייתא או מדרבנן] (מקדש ה' כוננו ידיך) [טו ,יז] נוה ההיכל ,תשע"ו

פרשת השבוע
ומועדים

בית כנסת נוסף:
מכירת בתי כנסת [של ערים ,של כפרים ,של יחיד ,בתי כנסת שכונתיים ,ישיבות ,בתי כנסת על קברי
צדיקים ,עיירות שחרבו] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] עולמות ,צג

(גם משנים
קודמות)

מצוות בניית בית כנסת [דאורייתא או דרבנן ,צרכי רבים ,לפרוש ולהקים בית כנסת אחר ,ברוב עם
הדרת מלך ,לחלק הציבור לשני מנינים עבור אבל] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] מנחת אשר ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

בניית בית כנסת ע"י פרישה והקמת בית כנסת אחר [ברוב עם הדרת מלך ,לחלק הציבור לשני מנינים
עבור אבל] מנחת אשר ,תשע"ו
פיצול מנהגים באותו בית כנסת [לא תתגודדו] עיון הפרשה ,תשע"ד (עמ' קה)

שימור מנהגי אבות בקהילה חדשה

ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' קד)

בית כנסת שהורחב ונוספו בו ספסלים  -חזקה על המקומות

רץ כצבי ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

הסגת גבול  -בפתיחת בית כנסת מתחרה [יורד לאומנות חברו ,איסור או מידת חסידות ,איסור גזל,
זכויות בן המבוי ,טענת 'פסקת לחיותי' ,זכויות בני העיר מול בן עיר אחרת בפתיחת חנות ,הסגת גבול

לתועלת הרבים

מנהג בקהילות מרוקו שלא לבנות בתי כנסת חדשים ,ותוקפו [דלדול הכנסות הקהילה ,חשש מפני

ובתנאי שלא

בפתיחת קהילה ,בית כנסת או מערכת כשרות נוספת ,לחוג מסוים] עולמות ,קע

השלטון] נר לשלחן השבת ,תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה :שולחן לחם הפנים
לצפיה בעשרות
האם היה לקערות שהניחו בהם את לחם הפנים ,דין כלי שרת? עשר עטרות ,תשע"ח

כמה ימים היה מותר לאכול את לחם הפנים?

[כה ,ל] מעדני אשר ,תשע"ב

שיעורים על
פרשת תרומה

האם ניתן לסדר את השולחן עם לחם פסול? מלאכת מחשבת ,תשע"ט

עניני לחם הפנים [סידור לחם הפנים והבזיכים ,טלטול קני לחם הפנים בשבת ,תפקיד הקנים ,הנס
בלחם הפנים ,תמיד בלחם הפנים ובתלמוד תורה ,עשרה שלחנות שעשה שלמה ,אכילת לחם הפנים] עומקא

באתר "בינינו" :

דפרשה ,תשע"ב

נושא בפרשה :ארון הברית

למאגר עלוני

מי נצטווה לשאת את הארון כוהנים או לויים? (לשאת את הארון בהם) [כה ,יד] מעדני אשר ,תשע"ד
בנית הארון האם היא מצוה ,ומדוע נגנז? [כה ,י] בשבילי אורייתא ,תשע"ב

עניני ארון הברית [ארון נושא את נושאיו ,לא יסורו ממנו ,השכינה מבין הכרובים ,האם היה הארון מכלי
המקדש ,מצוות עשיית הארון ,מצוות הארון במשכן ,מצוות הארון לדורות ,בימי בית שני ,ארון אחד או
שנים] עומקא דפרשה ,תשע"ד
תלמיד חכם שאין תוכו כברו (מבית ומחוץ תצפנו) [כה ,יב] מעדני אשר ,תשע"ז

צורת תלמיד חכם  -תוכו כברו  -דומה לארון הברית [הנהגת דרך ארץ גם כשאין רואים ,הידור גם
בתוך ארון הקודש] (מבית ומחוץ תצפנו) [כה ,יא] הגר"ד כהן שליט"א  -קובץ גיליונות ,תשע"ח (עמ' טו)

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

משנתה של תורה ,תשע"ט
ללמד תורה למי שאין 'תוכו' כ'ברו' (מבית ומחוץ תצפנו) [כה ,יא] מעדני אשר ,תשע"ג ממשנתה של
תורה ,תשע"ד
האם טבעות הארון היו מונחות למעלה או למטה? מעדני אשר ,תשע"ט
איסור הורדת הבדים בעת המסעות דווקא בארון (לא יסורו ממנו) [כה  ,טו] מעדני אשר ,תשע"ב אורות
הגבעה ,תשע"ד

עומקא דפרשה ,תשע"ד

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

נושא בפרשה :המנורה

ובתנאי שלא
בהדלקת המנורה היה ציווי משום 'עבודה' ומשום 'הארת ההיכל'

נועם אליעזר ,תשע"ח

יבוצעו בו

העלאת הנרות ועריכת השולחן בעת בניית המשכן [עריכת השולחן והדלקת הנרות בעת הקמת
המשכן ,חלק מצורת העשייה] (ועשית ארון עצי שטים) [כה ,כג] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

שינויים

המיוחד במעשה המנורה [מדוע נתקשה בה משה ,גילוי השפעת התורה ,בזמן שאדם לומד כאילו קבלה
עתה מסיני ,כי ה' 'יתן' חכמה ולא 'נתן' חכמה ,המלמד תורה  -הווה מתמשך ,גביעי המנורה הפוכים שיהיו
נוחים להשפיע ,תיעשה המנורה  -נעשית מאליה] (מקשה תיעשה המנורה ,ברש"י) [כה ,לא] שיעור חומש

לצפיה בעשרות

הגר"ח פיינשטיין ,תשע"ח

מדוע היו בששת הקנים שלשה גביעים ובאמצעי ארבע? [הקנה האמצעי שימש כקנה וכגופה של

שיעורים על

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

פרשת תרומה

[כה ,לג-לד] שיעור חומש הגר"ח פיינשטיין ,תשע"ח
'מקשה' במנורה (מקשה אחת זהב טהור) [כה ,לו] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

האם היו המלקחיים והמנורה מקשה אחת?

(ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור) [כה ,לט] במשנת

באתר "בינינו" :

הפרשה ,תשע"ו
'מקשה' במנורה (מקשה אחת זהב טהור) [כה ,לו] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

למאגר עלוני

נושא בפרשה :מן המותר בפיך  -מקור חומרי הגלם
'מן המותר בפיך' במצוות ובתשמישי קדושה [האם התחש והחילזון היו בעלי חיים טהורים ,ומה דין
תוצריהם] (ועורות תחשים) [כה ,ה] אוריתא ,תשע"ב נוה ההיכל ,תשע"ד מאור השבת ,תשע"ד עולמות,
קצג האיחוד בחידוד ,תשע"ב

מן המותר בפיך [בתפילין או בכל מלאכת שמים ,תשמישי קדושה ,תשמישי מצוה ,שופר מבהמה טמאה,
פיל כדופן לסוכה ,תפירת יריעות ספר תורה בגיד הנשה] (ועורות תחשים) [כה ,ה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

מן המותר בפיך [לעשות או לצבוע תשמישי קדושה מדבר היוצא משקצים ורמשים ,תולעת שני ,משי,
פנים חדשות ,מור בשמן המשחה ,דם החילזון לתכלת] (ועורות תחשים) [כה ,ה] נוה ההיכל ,תשע"ד נועם

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

אליעזר ,תשע"ח אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עב)

מן המותר בפיך -

עיבוד עורות לסת"ם בצואת כלבים [מי רגלים ,ריח שיש לו עיקר] מחמדי התורה,

תשע"ח פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' )7

מן המותר בפיך  -נתינת מור בשמן המשחה ובקטורת

[ממשקה ישראל] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ'

פה) ל' תירוצים נועם אליעזר ,תשע"ח (עמ' א)

שאר עניני הפרשה:

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מידת האהבה הנטועה בלבות ישראל (ויקחו לי תרומה) [כה ,א] שפת אמת ,תרס"ג

יבוצעו בו

הקשר בין פרשת משפטים לפרשת תרומה [התרומה למשכן צריכה להיעשות מכל הלב ומכסף 'כשר']
(וזאת התרומה) [כה ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע בארה של תורה ,תשע"ז

שינויים

גדולים מעשי חייא [ביהמ"ק דלמטה כנגד ביהמ"ק שלמעלה] [כה ,א] שבילי פנחס ,תשע"ו
לי הכסף ולי הזהב (ויקחו לי תרומה) [כה ,א] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

התחש ככיסוי למשכן ,האם אינו מסמל גאווה?

(שש ומתפאר בגוונים שלו ,רש"י) [כה ,ה]

שבילי

פנחס ,תשע"ד

לצפיה בעשרות
שיעורים על

לימוד תורה "לשמה" ,גדרו ומעלתו [כה ,ח] כאיל תערוג ,תשע"ו

איש אל אחיו  -אין חפץ לה' אלא במי שפניו נשואות לרעהו להטיב לו [המעניק מממונו לזולתו

פרשת תרומה

יזכה לרב טוב] (ופניהם איש אל אחיו) [כה ,כ] באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' ח ,ט) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ט)

באתר "בינינו" :

לאן נעלם ציווי בנית הכבש למזבח? [כז ,ה] הגר"א עוזר ,תשע"ג דברי שי"ח ,תשע"ט

מידות עמודי הפרוכת ומיקומם [עובי עמודי המסך ,עובי עמודי הפרוכת ,מיקום העמודים ,הרווח שבין
העמודים ,הארון הוכנס אחר העמדת העמודים] (ועשית פרוכת) [כו ,לא] נוה ההיכל ,תשע"ו

מדוע אדני המסך היו של נחושת ,כבחצר המשכן ,ועמודיו מצופים זהב כשל המשכן?

(ועשית

למסך חמשה עמודי שטים וצפית אותם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדוני נחושת) [כו ,לז] בינת החכמה
על משך חכמה ,תשע"ט

מענייני דיומא :שנה מעוברת

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

השנה המעוברת [טעם עיבור השנה ומדוע מעברים דווקא את חודש אדר ,אדר ראשון ושני  -מי העיקר
ומי התוספת ,דיני נדרים וכתיבת שטרות בשנה מעוברת  -סוגיות הגמרא ודברי הראשונים .האם "סתם"
אדר הוא אדר ראשון או אדר שני .מה הוכרע להלכה ,דיני נדרים וכתיבת שטרות בשנה מעוברת  -פסקי
השלחן ערוך .כיצד נוהגים בהכרזה על חודש אדר בברכת החודש בשנה מעוברת ,בר מצוה בשנה
מעוברת ,נולד בשנה פשוטה ושנת הי"ג מעוברת ,נולד בשנה מעוברת ,ושנת הי"ג פשוטה ,נולד
בשנה מעוברת ,ושנת הי"ג מעוברת ,נולד בשנה פשוטה בל שבט שהוא א דר"ח אדר ,ושנת הי"ג מעוברת.
תענית יארצייט בשנה מעוברת ,נפטר בשנה פשוטה ,אימתי יצום בשנה מעוברת ,ומה הדין לענין אמירת
קדיש ותפילה לפני העמוד .נפטר בכ"ט אדר ראשון בשנה מעוברת ,אימתי ינהג ביארצייט בשנה פשוטה -
בכ"ט שבט או בכ"ט אדר ,באיזה חודש אדר מתענים בשנה מעוברת על פטירת משה רבנו בז באדר [שיטת
החתם סופר] ,נעשה לו נס בחודש אדר מתי ינהג סעודת הודיה בשנה מעוברת" ,משנכנס אדר מרבין
בשמחה"  -בשנה מעוברת ,מצות "ושמח את אשתו" בשנה מעוברת .חיוב בר מצוה  -בהגיע הנער ליום
הלידה שלו בפעם הי"ג או במלאות י"ג שנים .סיכום דיני שנה מעוברת] עולמות ,תפה

שני אדרים

מים חיים ,תשע"ט

קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

איזה חודש אדר הוא העיקרי? [אדר ראשון ואדר שני ,בר מצוה ,לידת משה ,פטירת משה ,נולד קודם
ונעשה בר מצוה מאוחר ,מתי אבל פוסק מאמירת קדיש בשנת העיבור ,מתי חל יום הזכרון  -יארצייט] עין

ובתנאי שלא

יצחק ,תשע"ט

תאומים שאחד נולד בסוף כט אדר א' ואחיו בתחילת א' אדר ב' ושנת העיבור אינה מעוברת
[השני יהיה בר מצוה חודש לפני הראשון ,האם הוא גם נחשב 'אחיו הגדול' ,כיבוד אח גדול ,מי הוא פטר

יבוצעו בו
שינויים

רחם לפדיון ,מצב הלכתי או מצב גופני ,אמת עובדתית ואמת הלכתית] פניני הלכה [ראשי חבורות בישיבת
מיר] -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לב)

בת שנולדה באדר ראשון בתשס"ח האם נעשית בת י"א באדר א' תשע"ט? [לגבי מופלא הסמוך
לאיש לבדוק נדריה ,וכן לגבי הפרשת חלה ותרו"מ ,שנה קודם בת המצוה או יא שנה אחר הלידה]

פניני

שיעורים על

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

סוד העיבור  -מערכת של חידוש המצטרפת ל"עולם כמנהגו נוהג" [מדוע פרשיות תרומה ותצוה
מצטרפות לשובבים רק בשנה מעוברת] חישבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל -אוסף גיליונות,
תשע"ט (עמ' ד)

אדר ראשון ואדר שני וימי השובבים
אדר ראשון ושני

התוספת "ולכפרת פשע" במוסף של ראש חודש בשנת העיבור

עולמות ,קמא

פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

אז נדברו  -מחשבות לבני הישיבות ,תשע"ט

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

לצפיה בעשרות

מים חיים ,תשע"ו

עשר עטרות ,תשע"ט

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

למאגר עלוני

ליום זה] משנתה של תורה ,תשע"ו
נער בר מצוה האם מתחייב בקריאת פרשת זכור מיד? [ע"פ סברת החתם סופר בשנה מעוברת] שיעורי

פרשת השבוע

ליל שבת ,תשע"ז

השלכת עיבור השנה על הבריאה כולה  -המציאות משתנה לפי קביעת התורה וישראל [איסתכל
באורייתא וברא עלמא ,בישול הפירות לפי חודשי הלבנה ,חודש העיבור במינקת ,לעניין נוכרי ,פירות
שגדלו אצל נוכרי ונמכרו לישראל ,הוראת חכם בענייני טריפות ,שיעור שכחה ואבלות וזכירת עמלק בי"ב
חודש בשנה מעוברת ,חשש התלעת פרי אחר י"ב חודש] (וממגד תבואות שמש) [לג ,יד] עיון הפרשה ,תש"ע
(עמ' מח)

חודש העיבור  -הארכת שובבים בשנה מעוברת

נפשו גחלים תלהט ,תשע"ט

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מענייני דיומא :משנכנס אדר
ניתן להעביר או
ונהפוך הוא חודש אדר
אדר כהכנה לניסן

רץ כצבי ,תשע"ט

רץ כצבי ,תשע"ז

חודש אדר כנגד שבטו של נפתלי [לימוד תורה שלא במקומו ,לא בפרסום ,נוטל פי אלף ,אינו בשררה,
ל"ו צדיקים] עינינו גל  -אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' כב) שמועה טובה ,תשע"ח (עמ' ו)

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

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

ובתנאי שלא

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

יבוצעו בו

תורה והוראה ,תשע"ב תורה והוראה ,תשע"ה

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

שינויים

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

"משנכנס אדר מרבים בשמחה" עד מתי מרבים  -עד פורים או כל החודש? [במה וכיצד מרבים
בשמחה משנכנס אדר?[ זווית הלכתית ,תשע"ו
מרבין בשמחה  -הבוטח מודה לה' על ישועתו בעודו בעת צרה באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' ב)

דיני חודש אדר וארבע פרשיות

שיעורי הרב זילברברג ,תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה

מה קרה למן בשנת מות משה? [אחר ז' אדר] פנינים מרבינו אור החיים ,תשע"ז
לדעה שמשה רבנו נפטר בשבת כיצד כתב בו ביום י"ג ספרי תורה? [ז' אדר] לקראת שבת מלכתא

באתר "בינינו" :

 -דרשו ,תשע"ח (עמ' כג) ו' תירוצים

מעשר בהמה עד כ"ט אדר בכל שנה

[ויסות השוק ע"י חכמים למנוע חסר לקראת חג הפסח] הלכה

למעשה  -אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' לז)

למאגר עלוני

ז' אדר  -פטירת משה

פרשת השבוע
ומועדים

מה קרה למן בשנת מות משה? [אחר ז' אדר] פנינים מרבינו אור החיים ,תשע"ז
לדעה שמשה רבנו נפטר בשבת כיצד כתב בו ביום י"ג ספרי תורה? [ז' אדר] לקראת שבת מלכתא
 -דרשו ,תשע"ח (עמ' כג) ו' תירוצים

האם באבל משה היה דין מקצת היום ככולו?

(ויתמו ימי בכי אבל משה) [לד ,ה] מלאכת מחשבת,

תשע"ח

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

נושא אקטואלי:
ניתן להעביר או
אמירת קדיש יתום על יד נכדו של הנפטר  -שתי תשובות חדשות מהראשונים

הרב יעקב ישראל

סטל ,תשע"ט

ירושה בשררת "אדמורו"ת" האם היא רק לתפקיד ומעמד או גם להכנסות הנלוות? [או שלגבי
ההכנסות חולקים היורשים בשווה ,ירושה בשררה ,משרה ציבורית ,רבנות] נוה ההיכל ,תשע"ט

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ברכת הגומל לקטן שניצל מסכנה [ע"י הקטן ,ע"י אביו ,ע"י סבו ,בנוכחות הקטן ,ברכת עשה לי נס

ובתנאי שלא

מצוות כתיבת ספר תורה לישראל ולמלך [כתיבה בציבור ובשותפים ,אשה ,שיטת הרא"ש בספרים]

יבוצעו בו

וברכת הגומל] רץ כצבי ,תשע"ט

שיעורים על סדר המצוות [הגרי"ב שרייבר שליט"א] אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' יח)

שינויים

טלטול פלפון שנפל לכיור בשבת

[מוקצה ,טלטול לצורך מקומו ,חשש נזק מים] פניני הלכה [ראשי

חבורות בישיבת מיר] -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' לה)

מנין השנים בפרשיות התורה

לצפיה בעשרות

אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' נה)

צדיק יסוד עולם [לזכרו של הגר"ד פוברסקי זצ"ל] -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' נז)

שיעורים על

ההכנה לשבת [איך להפוך את השבת שוב למתנה ,מי שטרח בערב שבת ,כגדול ההכנה בימי המעשה כך
גודל השפעת השבת ,שבת אין לה מדיליה] תוספת שבת -אוסף גיליונות ,תשע"ט (עמ' מה)

פרשת תרומה

עשיית פעולות בעת אמירת קדיש [רבי אליעזר משה פישר זצ"ל] ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' ז)

גיל חינוך לנטילת ידים בבוקר  -ונגיעה באוכל לפני נטילה
תפילה במקום מטונף

ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' טו)

באתר "בינינו" :

ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' יח)

ממלכת כוהנים  -איסור השתמשות בכוהנים [וקדשתו] ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' נא)
ברכת הפיצה והפשטידה [ברכת הנהנין] ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' סה)

למאגר עלוני

ברכת הזן על המן אף שנבלע באיברים [ברכת המזון] ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' עו)
טלטול כלי שאין לו שימוש היתר [מוקצה] ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' פב)
האם יש לחייב ניעור מקצת מוקצה כדי למנוע טלטולו מן הצד? ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' צח)

התענה על צרה ועברה ,על החולה ונתרפא
ריבית בדמי מקח והיתרים לכך

פרשת השבוע
ומועדים

ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' קיא)

(גם משנים

ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' קכז)

קישוט ועיטור 'כסא של אליהו' ובמעלת הסנדק [ברית מילה] ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' קנט)

מריחת ה'קטירה' על קלף המעובד בעפצים  -האם חוצץ או לא?

קודמות)

[ספר תורה] ירחון האוצר (כה),

באתר "בינינו" :

תשע"ט (עמ' קסח)

הודעה על פטירת אדם ,והאם להודיע לחולה או זקן

[אבלות ,מוציא דיבה הוא כסיל] ירחון האוצר

(כה) ,תשע"ט (עמ' קעט)

הבדיל על יין הקדוש בקדושת שביעית שלא בוער בזמנו ,האם יצא ידי חובת הבדלה? [האם יוצא
ביין גזול ,מצוה הבאה בעבירה ,הבדיל על שכר מן החדש] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

קדימת כיסוי ההינומה למעשה הקידושין

ניתן להעביר או

ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' קפח)

מתנהג עם חברו לפנים משורת הדין [מעשה תמר ,והקשר לחנניה מישאל ועזריה ,האם יש חיוב
להתנהג כמו תמר ,נח לאדם שיפיל עצמו] ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' ריב)

יבום או חליצה לאשה שהתעברה אחר מות בעלה מזרעו המוקפא

יתד המאיר ,תשע"ט (סי' מח)

אכילת שום וביצה קלופים שעבר עליהם לילה [רוח רעה ,לכתחילה או בדיעבד ,אם נשתנה שם

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

התבשיל ,אם יש יותר מ 2%-בתערובת ,או יותר מ ,10%כשהניח מלח עליהם ,לילה שלם או חלקו ,רק
בביצה חיה או גם ביצה מבושלת] עומק הפשט ,תשע"ט

דין גזל בבול דואר

[האם מי ששלח לחברו שאלה ולא נתקבל תשובה ,נחשב גזלן על ה'בול'] ירחון האוצר

(כה) ,תשע"ט (עמ' רכג)

יבוצעו בו
שינויים

הזמין כרטיס אשראי כדי לקבל את מתנת ההצטרפות ולאחר שימוש ראשוני ביטלו

ירחון האוצר

(כה) ,תשע"ט (עמ' רכג)
חולצות שכותבים עליהם חצאי פסוקים ,האם יש בהן קדושה? ירחון האוצר (כה) ,תשע"ט (עמ' רכה)

לצפיה בעשרות

האם מותר לכוון מכשיר אפיה אוטומטי שידלק בשבת? [פת שנאפתה בשבת ,מוקצה ,נתן החומר

שיעורים על

הרהר בלבו ברכת הנהנין ,האם יצא? [הרהור האם הוא כדיבור ,לא השמיע לאוזניו ,כשהוא אנוס,

פרשת תרומה

כהן שהוכרז כ'חלל' והתברר שאמו לא היתה צריכה גט [התברר בעדים שהבעל היה גנב ידוע,

באתר "בינינו" :

במכונה כשהיא כבויה ,גרמא במלאכת בישול ואפיה ,הניח מערב שבת] שמעתא עמיקתא ,תשע"ט

אחר שעבר האונס] שמעתא עמיקתא ,תשע"ט

ומסתבר שקידשה בטבעת גנובה ,ובגנב מפורסם לא עשו תקנת השוק ,מעמד אישי ,יוחסין] יתד המאיר,
תשע"ט (סי' מט)

חיוב הבעל בהוצאות רפואת אשתו [רפואת הגוף ורפואת הנפש ,כשאכלה מאכל רע שידעה שיזיק לגופה,
כשפצעה עצמה ,שהביאה עליה את חולי הנפש] בינת המשפט ,תשע"ט

למאגר עלוני

טלטול בשבת מדירה אל חלל שנחפר לצידה [מעליה מתחתיה או מצידה ,אינו מוקף לדירה ,אין לו
כניסה אחרת מהרחוב ,תוספת בניה ,תוספת בניה בגג] עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' לג)

פרשת השבוע

'אינו מתכוין' בעבירות שבין אדם לחברו [נתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה בעבירות שבין אדם
לחברו ,הבדל בין נעשה מעשה ללא נעשה מעשה ,הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים] עיון הפרשה ,תשע"ט

ומועדים

(עמ' קסא) מב תירוצים

מנהגי ישראל בליל 'ניטל'

(גם משנים

יתד המאיר ,תשע"ט (סי' נ)

בערבית מוצאי שבת ש"ץ טעה ואמר 'קדיש תתקבל' מיד אחר שמו"ע ,האם יאמרו שוב אחר
'ואתה קדוש'? [קדיש תתקבל בתשעה באה ,בליל פורים ,קריאת במגילה ,אחר סליחות] האיחוד בחידוד,
תשע"ג

קודמות)
באתר "בינינו" :

האם יש להימנע מלהשתמש בסידור שנדפס בדפוס שמחללים בו שבת? [סידור שנדפס ע"י
רשעים ,סידור שנכתב שלא לשם שמים ,ספר בדפוס או סידור בכת יד ,סידור שנדפס בחילול שבת ,לסמוך
על רוב דהודפסו בחול] האיחוד בחידוד ,תשע"ח

תפילה בשבת על חולה מסוכן [רח"ל] האם אומרים במי שברך 'שבת היא מלזעוק'? [ובכל מי שברך
לחולה בר"ה ויום כיפור שחלו בשבת] האיחוד בחידוד ,תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

~

~

~

~

~

~

~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

יבוצעו בו
שינויים

