
 

 

 

     

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים            תצוה פרשת למקומות  ימרא    
 

 

 אדר ראשון ואדר שני – נושא מיוחד

אדר בשנה מעוברת )נולד בשנה רגילה, או מעוברת מתי יחול בר המצוה, ימי זיכרון, כיצד מכריזין 

 מים חיים, תשע"ו    עולמות, קמאאת החודש, באיזה אדר מרבין בשמחה, ועוד(   

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 א גאליציאנע שטיקל תורה, תשע"הכה, ד[  ]  (ואלה הבגדים)האם הציץ היה 'בגד' כהונה 

 נוה ההיכל, תשע"הכז, ב[  ]  (הקריבהו לפחתך בנר שבת)הקרבת נרות בשמנים המאוסים לאכילה 

 עולמות, רצכז, כ[  ]  (שבת, הבדלה, חנוכה, נר נשמה, בדיקת חמץ)הדלקת חשמל בתורת נר 

 נוה ההיכל, תשע"דכז, כ[  ]  (אשה ששכחה פעם אחת)נר שבת  הזהירות בהדלקת

כז, כ[  ]  (להעלות נר תמיד) איך השתמשו בחצרות ירושלים לאור המנורה, הרי אסור ליהנות ממנה

 אשכול יוסף, תשעו

 נשיח בחוקיך, תשע"ו[  א כח,] (מעיל מכפר על לשון הרע)שאלות מצויות בהלכות לשון הרע 

 כח, א[  ]  (אין כפרה ללא תשובה) גדולהכהן ע"י הם ישראל בלבישת בגדי הכהונה הכפרה לע

 תשע"דדרכי החיזוק, 

  ע"ד מאור השבת,    "הע פניני דעת,[  ב כח,] (לכבוד ולתפארת)  הנהגה הראויה לבן תורה –בגדי כהונה 

 אשר ליהודה, תשע"דכח, ב[  ]  (לכבוד ולתפארת)מצוות בגדי כהונה 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"הכח, ב[  ]  ()ריבוי בשיעורים לבישת בגדי כהונה עם כלאים שלא בשעת עבודה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

 מחמדי התורה, תשע"ב     "דתשע בנתיבות רבינו,[  ב, כח]  (לכבוד ולתפארת) לשמה בבגדי כהונה

 "ד, תשעהגר"א גניחובסקי[  ב, כח]  בגדי כהונה בחטאת העוף הבאה על הספק

  מעדני אשר, תשע"ד[  ב, כח]  (לכבוד ולתפארת) כהן גדול שעבד בבגדי כהונה קרועים

 "ד, תשעורות הגבעהא[  ג, כח]  (ודין יתור בגדים) כהן מחוסר בגדים האם דינו כזר

  ו"דברי שיח, תשע[  ג, חכ] איסור לבישת בגדי כהונה לזר

 אורות הגבעה, תשע"הכח, ד[  ]  (אף שנעשתה כבר מצוותן)מעילה בבגדי כהן שבלו 
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  דברי הלכה, תשעוכח, ה[  ]  ()התכלת והארגמןאיסור צביעה בשבת, וצביעה באוכל 

 [  ט, כח]  (פיתוח חותם תפתח, ונבקעות ע"י שמיר, האם השמיר היה בעל חיים) בגרמאקיום מצוה 

 "ד, תשעבארה של תורה

   תורה והוראה, תשע"דכח, ל[  ](  אורים ותומים, רוח הקודש, גורל, בת קול)הכרעה באמצעים רוחניים 

 ע"ג, תששכול יוסףא

 עומקא דפרשה, תשע"דכח, ל[  ]  ()מהותם, המצוה להישאל בהם, בלילה, בבית שניאורים ותומים 

    מעדני אשר, תשע"הכח, לא[  ] (חוטי ציצית הנגררים על הארץ) האם מעיל כה"ג היה חייב בציצית

 מחמדי התורה, תשעו     תשע"דהגר"א גניחובסקי, 

 אשכול יוסף, תשע"הכח, לד[  ] הטעם לחיוב פעמון ורימון בשולי המעיל

    מאור השבת, תשע"ד    שלמים מציון, תשע"ו    כח, לח[ ] (על מצחו תמיד) הדעת בציץ ובתפיליןאיסור היסח 

 ו"מחמדי התורה, תשע

  ע"ו ,שלמים מציון[  לח, כח] (על מצחו תמיד) בזמן שאינו מקיים מצוה בהם סח הדעת בתפיליןייסור הא

   מעדני אשר, תשע"ד[  מג, כח]כהן הדיוט היאך לא הצטנן בכתונת בלבד 

    "הע ,במשנת הפרשה[  כו, כט]  (והיה לך למנה) בשר לא מבושל האם נקרא 'מנה' למצוות משלוח מנות

 תשע"המעדני אשר, 

 ד"הגר"א עוזר, תשעכט, כט[  ]  (קדושתו, שררתו, קדושת בגדי כהונתו, חינוך)בגדי כהן גדול ומינויו 

 ו"אשכול יוסף, תשע[  ז, ל]  (חדשים לקטורת) נוסף המנהג שלא לכבד בסנדקאות לאותו אדם בילד

 "ה, תשעזרע ברך[  ח, ל] זמן הדלקת המנורה

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 ע"אתש      ס"טתש     שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 11)    תשעו תצוה פרשתממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור    - תצוהקובץ גליונות על פרשת 

 עלונים(

 ש, על דרך ההלכה החידותצוהלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 עמ'( 58)  והפילפול

 

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