לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה

באתר "בינינו" :

פרשת תרומה

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני

לבית ולמשפחה:
פנינים  -תשע"ז תשע"ד תשע"ג תשע"ב
יחי ראובן  -תשע"ז
שבת טיש  -תשע"ז
מאורות הפרשה  -תשע"ג
עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ו

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

איש לרעהו  -תשע"ד תשע"ג תשע"ב
דברי יושר  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב
נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

אוצר פניני החסידות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז
אוצר גאוני הדורות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

לצפיה בעשרות
אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

שיעורים על

באר הפרשה  -שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"א תש"ע תשס"ט

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת תרומה ( 42עמ')

פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :הלכות הנלמדות מבניית המשכן
למאגר עלוני
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

נתינת צדקה ברגל במקום ביד [כשאפשר ,כשאי יאפשר אחרת ,כיסוי הדם ,ביזוי מצוה] (תקחו את
תרומתי) [כה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ז

נתינת צדקה באמצעות הגרון [כבד את ה' מהונך  -מגרונך ,המפייסו בדברים ,גדול המעשה] (תקחו את

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

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

באתר "בינינו":

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

המשכן והמקדש משל ציבור או משל יחידים [שמן למאור קטורת הבשמים אבני השוהם
והמילואים ,תרומת הלשכה] (תקחו את תרומתי) [כה ,ב] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

מפרסמים עושי מצוה [הנצחת תורם ,מול 'והצנע לכת' ,האם נגרע משכר המצוה ,טרח במצוה בגופו או
בממונו ,ארגן את התורמים ,שינוי יעוד תרומה ,שינוי שם נדיב לאחר שיפוץ או הרחבה ,הנצחת שם אשה
תורמת] (מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי) [כה ,ב] עולמות ,שעו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

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

לתועלת הרבים

רחמנא ליבא בעי (מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי) [כה ,ב] מדי שבת בשבתו ,תשע"ז

ובתנאי שלא

(מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי) [כה ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

'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

יבוצעו בו
שינויים

הוספה על העיר ועל העזרות (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"ב מלאכת מחשבת ,תשע"ז
בנין בית המקדש האם דוחה שבת (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] מעדני אשר ,תשע"ג הגר"א גניחובסקי,

לצפיה בעשרות

תשע"ו שלמים מציון ,תשע"ז
מעלת בניית בית כנסת כבודו ואחזקתו (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] כאיל תערוג ,תשע"ד מאור השבת,
תשע"ד
מקדש מעט  -דיני קדושת ביכנ"ס (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] עולמות ,לב עומקא דפרשא ,תשע"ג

שיעורים על
פרשת תרומה

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

באתר "בינינו" :

הכותל המערבי ,וקדושתו [נגיעה בו ,בסמוך לו ,תחיבת ידים או פתקים בין חרכיו] (ועשו לי מקדש)
[כה ,ח] עולמות ,מד

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

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

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

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

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

בניית בית המקדש ביום [בספק לילה ,ובלילה ,ע"י נשים] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ה שלמים מציון ,תשע"ו

בניית בית המקדש ע"י נכרי או קטן,

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

ח] מעדני אשר ,תשע"ה

ניתן להעביר או

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
בנית הארון האם היא מצוה ,ומדוע נגנז [כה ,י] בשבילי אורייתא ,תשע"ב

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

שיעורי התורה (אמתים וחצי ארכו) [כה ,י] עומקא דפרשה ,תשע"ו

מדוע בכל כלי המשכן מופיע הפועל "עשיה" בלשון יחיד ובשלחן בלשון רבים? [האם יש ציווי על
הציבור בעשיית כלי שרת ,האם הארון הוא כלי שרת] (ועשו את הארון) [כה ,י] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

'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

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

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

האם יש הידור לתת צדקה בשטרות חדשים ויפים [כה ,ב] קול יעקב ,תשע"ו
ממי לא מקבלים תרומה [מומר מחלל שבת בפרהסיא] (מאת כל איש) [כה ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

נשיח בחוקיך ,תשע"ז
אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט (ויקחו לי תרומה) [כה ,ב] אשר ליהודה ,תשע"ד

שיעורים על

קדימויות בתרומה ובנתינת צדקה (ועשו לי מקדש) [כה ,ב] עולמות ,קצב

פרשת תרומה

נתינת צדקה דווקא ביד ,או בכל דרך (ויקחו לי תרומה) [כה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד

נדרי צדקה במחשבה  -האם התחייבות לצדקה בלב מחייבת [אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט,

באתר "בינינו" :

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

מחמדי התורה ,תשע"ב

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

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

מחמדי התורה ,תשע"ו

כאיל תערוג,

תשע"ד נוה ההיכל ,תשע"ד מחמדי התורה ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

מעלת התשלום על קיום המצוות (זהב וכסף ונחושת) [כה ,ג] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה מאור
השבת ,תשע"ה

קודמות)

קב ונקי ,תשע"ה

גוזז בשבת ואינו צריך את השיער (ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים) [כה ,ה] מעדני אשר,
תשע"ג

באתר "בינינו":

הריגת בעלי חיים לצורך עורותיהם (ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים) [כה ,ה] מעדני אשר,
תשע"ג
קבלת חפץ ע"י אדם חשוב ,נחשבת כנתינה על ידו [בקידושי אשה ובקנינים] (ועשו לי מקדש) [כה,
ח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
מדוע הקפידה התורה בתרומה על "לשמה" ('לי'  -לשמי ,ברש"י) [כה ,ח] אשכול יוסף ,תשע"ג

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)
[כה ,י] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
ללמד תורה למי שאין 'תוכו' כ'ברו' (מבית ומחוץ תצפנו) [כה ,יא] מעדני אשר ,תשע"ג,

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

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

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
כלי שנשתמש בו הדיוט האם כשר לגבוה (והבריח התיכון) [כו ,כח] מחמדי התורה ,תשע"ה
עולמות ,רמ"ד מחמדי התורה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על

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

נוה ההיכל ,תשע"ג מחמדי התורה,

פרשת תרומה

שלמים מציון ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ו

הבדלה במוצ"ש ערב יו"ט (והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש והקודשים) [כו ,לג]

באתר "בינינו" :

מחמדי התורה ,תשע"ו

שאר עניני הפרשה:

למאגר עלוני
פרשת השבוע

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

מקדש שלמה לא נבנה מברזל

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

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

הקשר בין פרשת משפטים לפרשת תרומה [התרומה למשכן צריכה להיעשות מכל הלב ומכסף

באתר "בינינו":

'כשר'] (וזאת התרומה) [כה ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע בארה של תורה ,תשע"ז

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
בלבבי משכן אבנה (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] נר יששכר ,תשע"ב ממשנתה של תורה ,תשע"ד
משכן שילה (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] הגר"א עוזר ,תש"ע
חלות הקדושה בבית המקדש הראשון (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] זרע ברך ,תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

חכמת בצלאל בסדר בניית המשכן וכליו האיחוד בחידוד ,תשע"ד
גדולים מעשי חייא [ביהמ"ק דלמטה כנגד ביהמ"ק שלמעלה] [כה ,א] שבילי פנחס ,תשע"ו
לי הכסף ולי הזהב (ויקחו לי תרומה) [כה ,ב] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו
התחש ככיסוי למשכן ,האם אינו מסמל גאווה? (שש ומתפאר בגוונים שלו ,רש"י) [כה ,ה] שבילי
פנחס ,תשע"ד

יבוצעו בו
שינויים

מדוע הותקן בגג המקדש 'כליא עורב' [דחליל] (ועשו לי מקדש) [כה ,ח] מעדני אשר ,תשע"ד תשע"ז
לימוד תורה "לשמה" ,גדרו ומעלתו [כה ,ח] כאיל תערוג ,תשע"ו
כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו (מבית ומחוץ תצפנו) [כה ,יב] מעדני אשר ,תשע"ז
מי נצטוה לשאת את הארון כוהנים או לויים (לשאת את הארון בהם) [כה ,יד] מעדני אשר ,תשע"ד
איסור הורדת הבדים בעת המסעות דווקא בארון (לא יסורו ממנו) [כה  ,טו] מעדני אשר ,תשע"ב
אורות הגבעה ,תשע"ד

עומקא דפרשה ,תשע"ד

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

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת תרומה
באתר "בינינו" :

לחם הפנים במשכן ובמקדש [כה ,כט] עומקא דפרשה ,תשע"ב

כמה ימים היה מותר לאכול את לחם הפנים

[כה ,ל] מעדני אשר ,תשע"ב

האם היו המלקחיים והמנורה מקשה אחת? (ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור) [כה ,לט] במשנת
הפרשה ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

לאן נעלם ציווי בנית הכבש למזבח [כז ,ה] הגר"א עוזר ,תשע"ג

מידות עמודי הפרוכת ומיקומם [עובי עמודי המסך ,עובי עמודי הפרוכת ,מיקום העמודים ,הרווח שבין

ומועדים

העמודים ,הארון הוכנס אחר העמדת העמודים] (ועשית פרוכת) [כו ,לא] נוה ההיכל ,תשע"ו

(גם משנים

מענייני דיומא :משנכנס אדר

קודמות)
באתר "בינינו":

אדר כהכנה לניסן

רץ כצבי  ,תשע"ז

משנכנס אדר מרבים בשמחה [הסיבה לשמחה ,וגדריה בהלכה] תורה והוראה ,תשע"ב תורה והוראה,
תשע"ה

'משנכנס אדר מרבים בשמחה' עד מתי מרבים? עד פורים או כל החודש? במה וכיצד מרבים
בשמחה משנכנס אדר? זווית הלכתית ,תשע"ו

דיני חודש אדר וארבע פרשיות

~

להפיץ דף זה

שיעורי הרב זילברברג ,תשע"ז

~

~

ניתן להעביר או

~

~

לתועלת הרבים

~

~

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

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

שינויים

