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 (חינם )קישורים להורדה     צוהתפרשת 

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

  

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 דהאיחוד בחידו

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 גר"א עוזר שליט"אשיעורי ה

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

  תורה והוראה

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47397
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&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=47584&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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=47584&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 

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

 

 ז' אדר -אי הזכרת משה רבינו בפרשת תצוה 

  הדלקה בשמן ניסי

 נר ושמן לשבת - להעלות נר תמיד

 ציץ הזהב

 סנדק בברית כמקטיר קטורת

 אכילת בשר קדשים

 בגדי כהונה ולבישתם

 בגדי כהן גדול

 הכרעת דין והלכה באמצעים רוחניים -אורים ותומים 

 

 שאר עניני הפרשה...

 

 עניני דיומא: הקשר בין פרשת תצוה למגילת אסתר

 ורים קטןפעניני דיומא: 

 

 הזהירות מסכנה נושא אקטואלי:

 : םאקטואלי יםנושא

 

 

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47397
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=
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 ז' אדר -אי הזכרת משה רבינו בפרשת תצוה 

 

 מעדני אשר, תשע"ט  ?מדוע לא נזכר משה רבינו בפרשת תצוה

]שמו של משה היונה ועלה הזית בפיה ]אצל נח[ מרמזת על הדלקת הנרות בשמן שנצטווה משה 

לא נזכר בפרשת תצווה, מחני נא אותיות מי נח, הלקח משמן הזית ללמד תורה לאחרים, ההבדל בין נח 

 פנחס, תשע"טשבילי  למשה[

משה רבינו  דוע פתחה הפרשה בציווי על 'שמן זית זך'?]מכיצד רמוז שמו של משה במילה 'ואתה'? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א ]כז, כ[)ואתה תצווה(  כהמשך של שת הבל ונח. כוחו של דיבור הצדיק[

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

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

 דרשו, תשע"ח )עמ' כג( ו' תירוצים -

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

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

 

 ניסיהדלקה בשמן  נושא בפרשה:

 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז ם מצוות במעשה ניסים[]הנאה ממעשה ניסים, קיו הניסים שהיו בבית המקדש

אספקלריא, תשע"ט )עמ'    מלאכת מחשבת, תשע"ט ]חנוכה, על טבעי, קיום מצוות[ הדלקה בשמן של נס

 (כט

 שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"ז   במשנת הפרשה, חנוכה תשע"ההדלקת נרות חנוכה בשמן נס   

]מכירת מים למצרים, נס לציבור ונס ליחיד, הנאת כוהנים מפירות זהב, שתית הנאה ממעשה ניסים 

ליהנות נתנו, השתמשות במעשה ניסים לצורך מים מן הסלע, הנאה ממעשה ניסים לכבוד שבת, מצוות לאו 

מצוה, שמן נס בחנוכה, אכילת רשב"י מעץ החרוב, חומר טבעי שהובא בנס, ביזת מצרים, עומר מתבואה 

שגדלה בנס, כשניכר שהנס נעשה שיהנו ממנו, האם הוי הפקר, האם חייבים מתנות כהונה, האם ניתן 

 אוצרות אורייתא, תשע"חלקיים מצוות צדקה מנס[ 

 שלמים מציון, תשע"ט   שלמים מציון, תשע"ו]כח, יח[     ]שמן ניסי[קיום מצוות בחומרים ניסיים  

הגר"א  ]חפצים על טבעיים, השמן של אלישע, נר חנוכה במקדש[חיוב מעשרות בחומרים ניסיים 

 בסקי, תשע"וגניחו

]במשכן היתה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו", נדבת המשכן בניית המשכן בחומרים ניסיים 

 עומקא דפרשה, תשע"ד ומעשה האומנים, מלאכות טבעיות ועל טבעיות[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47397
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/186_16_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_19_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_19_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_56_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_19_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_19_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_10_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_07_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_22_74.pdf
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זרע ברך,   ]שאלות הלכתיות בנושא[פך שמן של יעקב הוא פך שמן המשחה ופך השמן של חנוכה 

 תשע"ז

 

 נר ושמן לשבת  - להעלות נר תמיד נושא בפרשה:

 

אוסף גיליונות ישיבת מיר,  -נחל אליהו  )להעלות נר תמיד( ]כז, כ[רמז להשגחה התמידית על עם ישראל 

 )עמ' י( טאוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע" -נחל אליהו     תשע"ח )עמ' י(

 שפת אמת, תרל"בלשמור על חלק הנשמה שלא יתערב בו זוהמא   -העבודה המוטלת על האדם 

]שמן זית למנורה, שמן של גויים, הרואה שמן בחלום, שמן זית כסגולה לזיכרון, שמן השמן בהלכה 

שמן זית ושאר שמנים, ברכה על שתיית שמן, שמן ךמאור המפית את תורת המשכן החוצה, חציצה  תרומה,

בווזלין, ציפוי תפוחים בשמן איסור, הגעלת כלים חדשים מני שמן של איסור, מנהג הדלקת נרות בבית 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יט(-מסביב לשולחן כנסת, מעלת נר למאור בבית כנסת[

 זרע ברך, תשע"הל, ח[  ] זמן הדלקת המנורה

כשקיבל תוספת שבת ]עם קבלת שבת או בלעדיה, לאחר פלג המנחה או לפניה,  ?האם יקדים להדליק

הגר"א גניחובסקי,  או לא, ברכה לבטלה, לכבות ולהדליק שוב, לכבות חלק מהנרות, להדליק נר נוסף[

 תשע"ט

 מלאכת מחשבת, תשע"ט]כל היום או כל יום[  ו?מפני מה תמיד של הנרות אינו יכול להתפרש כפשוט

הקדים להדליק נר שבת וקיבל שבת וכבו הנרות בזמן תוספת שבת האם ידליק אחר עבורו שוב 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ]דומה או שונה מנר חנוכה, אם לא סח בין נר לנר[ בברכה?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט אחר פלג המנחה יכול להדליק בברכה, למרות שזמן המצוה עוד לא הגיע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט הדליק וכעת מסתפק אם בשעת ההדלקה כבר עבר פלג המנחה

שבת והלכה לאכול בבית אחר ולא נהנתה מנרות במקום ההדלקה, אך בעלה נהנה הדליקה נר 

]האם ישאר בבית ויפסיד מנחה בציבור כדי ליהנות מהנר ? ]אך טרם קיבל שבת[ האם מהניא הנאתו

 "טהגר"א גניחובסקי, תשע  בשבת[

 שלמים מציון, תשע"ח  הדלקת רוב הפתילה במקדש בחנוכה ובשבת

שמן שהיה תחת  ]הקריבהו לפחתך בנר שבת או בנר חנוכה,הדלקת נרות בשמנים המאוסים לאכילה 

 נוה ההיכל, תשע"הכז, ב[  ]קידוש על יין מאוס[  המיטה, הדלקה בעטרן, 

]אש של נס, שמחת בית השואבה, ברירית חיטים לאור  הנות מאור המנורה והמזבח?יהאם מותר ל

משיר הלויים, לימוד רפואה על גופת מת, איסור הנאה ממת, איסור הנאה מערלה, איסור המנורה, הנאה 

 תשע"ט   אוצרות אורייתא, תשע"ח  השתמשות בנר חנוכה[

  נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' א(  שמן זית זך ללא שמרים

]הנרות הללו קודש הם, איסור שימוש הדלקת נרות שבת בבזיכים שהשתמשו בהם לנרות חנוכה 

 נוה ההיכל, תשע"וכז, כ[  ])להעלות נר תמיד(  בנרות חנוכה דולקים או כבויים[ 
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 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ד(כז, כ[ ])להעלות נר תמיד(  ]אין גפרור[הדלקת נר שבת בהוספת שמן 

, האם צריך נר ממש, והאם צריך ]שבת, הבדלה, חנוכה, נר נשמה, בדיקת חמץהדלקת חשמל בתורת נר 

הדלקת חשמל , מצבר אוחשמל ה רשת הדלקת נורה הדולקת באמצעותאש, מעשה הדלקה ע"י המדליק, 

ר דלוק לכבוד נאו  נר לכבוד שבת, קיום מצוות בגרמא, להדליק מעשה הבערה בידים או ב"גרמא" בעלמא -

נר הנמצא , אבוקה, שלהבת, אור החשמל ל, ברכת בורא מאורי האש בהבדלה ענורה פלואורסנטית, שבת

נורת בבחשמל,  נר חנוכה, על ידי חילול שבת ברכה על נר שבת והבדלה מחשמל המיוצר, בתוך אספקלריא

בדיקת , הדלקת חשמל במצבר, חונוצר בכל רגע בתחנת הכחשמל ה, כי חשמל אין זרם למשך זמן ההדלקה

הנודר נרות  -נר למאור בבית הכנסת , נר נשמה, הנרבשעת בדיקת החמץ לאור בברכה, כיבוי חשמל  חמץ

שעיקרם להאיר לשאר נרות זכר למנורה שבמקדש  "נר תמידהבדל בין "ה , האם יוצא ידי חובה בחשמל

 עולמות, רצ  [האם אסור לעשותה -מנורת חשמל בעלת שבעה קנים , למתפללים

מחמדי התורה, ]חיוב הנשים, הבהוב האיש, כשהאשה מתעכבת[  הדלקת נרות בערב שבת מקורו וטעמו

 תשע"ט

 נוה ההיכל, תשע"דכז, כ[  ]  ]אשה ששכחה פעם אחת[דלקת נר שבת הזהירות בה

למען כבוד שבת, כאשר שכחה כמה  קנס]גדרי חיוב ההדלקה ומנין הנרות, שכחה להדליק נרות שבת  

על  האשהעל  האישעל  -, חיוב הדלקתם חלק מהנרותפעמים האם תוסיף בכל פעם נר, שכחה להדליק 

הראוי להדלקת  מנין הנרות, מעשה ההדלקה, או שיהיה אור בבית, טעם ההדלקה הביתאו על  שניהם

מדליק  הבעל, כאשר ה מחוץ לביתהכשמדליק, נר אחר לידת כל ילדנרות לכבוד שבת, המנהג להוסיף 

, כאשר שכחה להדליק יום טוב", שכחה להדליק נרות בערב אונס" ו"שכחה, הגדרת "יולדתעבור אשתו ה

 ות, רטעולמ  )בהעלותך את הנרות( ]ח, ב[  [אור החשמל דלוק בביתנרות אך היה 

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

 ו"אשכול יוסף, תשעכ[  

 (לבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   מנחות משמן שאינו כתית

 (עבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   האם יש הידור להשתמש בשמן מזיתי ארץ ישראל

 (פזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   נרות שבת וקדושת השבת

 (צדאספקלריא, תשע"ט )עמ'  דולק!גם בדורנו הוא  -הנר המערבי לא כבה 

 או שיעור בהדלקה שיעור שמן במנורה שבמקדש מערב עד בוקר, האם הוא שיעור בגוף השמן

 (קואספקלריא, תשע"ט )עמ' 

מעדני    ?האם לא היה חיוב להדליק את המנורה כל יום בבית המקדש והיה מספיק פעם בשנה

 אשר, תשע"ט

 

 ציץ הזהב נושא בפרשה:

 

 ז(נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' מקום הנחת הציץ על מצח הכהן הגדול  

 שטיקל תורה, תשע"ה רליציאנעא גכה, ד[  ]  )ואלה הבגדים( ?האם הציץ היה 'בגד' כהונה
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  ]תכשיטי האשה האם הם בכלל בגדי יום טוב[כה, ד[  ]  )ואלה הבגדים(האם הציץ היה 'בגד' כהונה? 

 בארה של תורה, תשע"ה

]כלי לענין טומאה, חיוב משמוש למניעת היסח הדעת, כפרה ע"י לבישת  ?האם הציץ היה 'בגד' כהונה

 עומקא דפרשה, תשע"ו  [כה, ד]  )ואלה הבגדים( הציץ, קשירתו, מקום הנחתו[

מאור השבת,     שלמים מציון, תשע"וכח, לח[  ])על מצחו תמיד(  איסור היסח הדעת בציץ ובתפילין

 עולמות, רצז    מאור השבת, תשע"ו    ו"מחמדי התורה, תשע    תשע"ד

 נוה ההיכל, תשע"חכח, לח[ ])על מצחו תמיד(  ]תענית, היסח הדעת[ ההנהגה כשנפלו תפילין

]כח,  )והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה'( ]בשעה שאינו עובד בבגדי זהב[ריצוי ציץ ביום הכיפורים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ולח[ 

  תשע"ו שלמים מציון,כח, לח[  ])על מצחו תמיד(  היסח הדעת בתפילין בזמן שאינו מקיים מצוה בהם

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז, לח[  כח] )על מצחו תמיד( ]עזות מצח[ציץ מכפר על עזות פנים 

מלאכת מחשבת, כח, לח[  ])על מצחו תמיד(  ?בש את יתר הבגדיםוכה"ג לא לכשגם כפרת הציץ 

 תשע"ז

]כמה פתילים היו, לומדים מגוף מדוע לא לומדים "קשירה במשכן" מקשירת פתילי התכלת בציץ? 

 במשנת הפרשה, תשע"ו המשכן או מכלי המשכן[ 

 (קיאאספקלריא, תשע"ט )עמ'    (יאספקלריא, תשע"ט )עמ'   היסח הדעת בציץ ובתפילין

 (נחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  קשירת הציץ ומלאכת קושר

 מעדני אשר, תשע"ט   ?ץ שלא בשעת עבודההאם היה איסור לכהן להלביש את הצי

 

 סנדק בברית כמקטיר קטורת נושא בפרשה:

 

מי שכבר היה סנדק בחייו, או במשפחה ]המנהג שלא לכבד סנדק בברית מילה לאותו אדם בילד נוסף 

 ו"אשכול יוסף, תשעל, ז[  ] (והקטיר עליו אהרן קטורת סמים) [לקטורתזאת, חדשים 

]כשאינו יודע שעתיד להיות סנדק, אך החזן או הציבור יודעים,  סנדק פוטר את הציבור מאמירת תחנון

המצוי אצל  כגון שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית היום, או כגוןכשיש ספק אם יהיה סנדק 

ר לא יהיה סנדק יכבדו את הסבא, ”ר יוכל לשמש כסנדק, ובאם האדמו”חסידים שאינם יודעים עם האדמו

( והקטיר עליו אהרן קטורת סמים)ן[ והסבא יודע על כך, האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמירת תחנו

 וישמע משה, תשע"ו ל, ז[  ]

 מעדני אשר, תשע"ו  גר הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות 

שאין מניחים אותו על הברכיים? והאם עדיף שהסנדק המחזיק  ]האם יש סנדק כיוןסנדקאות במבוגר 

 מעדני אשר, תשע"ג  את הילד בברית יחזיקנו גם בשעת הברכות?[

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז  ויתור על סנדקאות בכדי לא להביך יהודי
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החזן או הציבור יודעים, ו]כשאינו יודע שעתיד להיות סנדק,  סנדק פוטר את הציבור מאמירת תחנון

ום, או כגון המצוי אצל כשיש ספק אם יהיה סנדק כגון שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית הי

ר לא יהיה סנדק יכבדו את הסבא, "ר יוכל לשמש כסנדק, ובאם האדמו"חסידים שאינם יודעים עם האדמו

 ה, תשע"ווישמע מש  ]והסבא יודע על כך, האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמירת תחנון

]דברי מהרי"ל שאין כופלים לתת בניו לסנדק אחד, משום שהסנדק נחשב כמקטיר סנדקאות בשני אחים 

קטורת, והקטורת היא סגולה לעשירות, ובמסכת יומא אמרו שכהן שהקטיר פעם אחת קטורת לא שנה 

, שמעולם לא עוד לעולם, תמיהת הגר"א שהיה ראוי שאדם יהיה סנדק פעם אחת בחייו, וכן תמה הגר"א

מנהג העולם לכבד בסנדקאות רב או אדמו"ר גם בשני אחים, בצוואת רבי יהודה  ראינו סנדק שמתעשר,

החסיד משמע שטעמו משום עין הרע, לנוב"י הטעם משום האיסור לתת כל מתנותיו לכהן אחד, כיבד 

ג שהסנדק שילם את בסנדקאות בשני בניו לאותו רב האם יש איסור בבן השלישי, הגר"י קמינצקי המנה

הוצאות הסעודה ולכן זכה בסגולה לעשירות, האם האיסור נאמר גם על אב אצל בניו, האם יש איסור 

   עולמות, כח לפדות את בנו הבכור השני אצל הכהן שפדה אצלו את בנו הבכור הראשון[

ירחון האוצר )כד(, תשע"ט האם הסנדק יושב על כסא של אליהו או על כסא אחר בברית מילה?  

 )עמ' רז(

מעיינות אחד לסנדק וכסא לאליהו[ ] ?כמו שני כסאות בברית מילהמדוע אין מכינים שתי חופות, 

 בני יששכר, תשע"ח

]עמידת הסנדק לברכות, סנדקאות מעשרת, סנדקאות ליהודי פשוט, מברכי הסנדק  עניני סנדקאות

עומקא דפרשא,  לברכי ת"ח, מינוי שליחות בסנדק, סנדק פעמיים באותה משפחה, הבטחת סנדקאות[ 

 עיון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' כה(    תורה והוראה, תשע"ז   דברי שיח, תשע"ו    תשע"ה

 ישיבת מיר, תשע"ז בית מדרשויתור על סנדקאות בכדי לא להביך יהודי 

 מחמדי התורה, תשע"ז  ]כקטורת, רב העיר, פעם שלישית[סנדקאות פעם שניה לאותו סנדק 

 מעדני אשר, תשע"ו  גר הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות 

 מעדני אשר, תשע"ו  האם מותר לכבד בחור בסנדקאות? 

 בארה של תורה, תשע"ז  מי קודם בסנדקאות גדול הדור או ראש הכולל?

 מעדני אשר, תשע"ב   האם אונן יכול להיות סנדק?

 

 אכילת בשר קדשים נושא בפרשה:

 

]כפרת הבעלים ע"י אכילת הכהנים, המצווה רק בקדשים המכפרים או בכל אכילת בשר קדשים 

 המצוות בפרשה, תשע"ז ]כט, לג[)ואכלו אותם אשר כופר בהם(   הקדשים[

]שהכול נהיה בדברו, וברכת המצוות, תדיר קודם, שינוי מקום באכילה חוזר ברכה על אכילת קודשים 

ומברך ברכת הנהנין אך לא ברכת המצוות, ברכת המצוות אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לאכול 

ופר בהם( )ואכלו אותם אשר כ [ח, אם טעה וחזר וברך גם ברכת המצוות, האם הוי הפסק לאכילהאת הזב

 האיחוד בחידוד, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כט, לג[
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)ואכלו אותם אשר  א לכפרה, אכילה ע"י ישראל[]לא ב ?האם יש מצוות אכילת קדשים בקרבן פסח

 זרע ברך, תשע"ה ]כט, לג[כופר בהם( 

  ]המזבח, אהרון הכהן, כל שבט הכהונה, סדר עבודה ביום כיפור[ ה'? על מי נאמר קודש קדשים הוא ל

 (ג)עמ' י טאוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע" -נחל אליהו 

 

 בגדי כהונה ולבישתם נושא בפרשה:

 

 מאור השבת,    "העתש פניני דעת,כח, ב[  ] )לכבוד ולתפארת(הנהגה הראויה לבן תורה  -בגדי כהונה 

  תשע"ד

  ע"טמציון מכלל יופי, תש ]כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה, ההבדל בין גברים לנשים[ לכבוד ולתפארת

 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

 זרע שמשון, תשע"ט מעשה בגר שבא לפני שמאי והלל וסוד בגדי הכהונה

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דכח, ב[  ]  בגדי כהונה בחטאת העוף הבאה על הספק

)ושבצת  ]עם צמר, שעטנז בכתונת, קשים ורכים בשעטנז[האם הכתונת היתה עשויה מפשתן בלבד? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו ]כח, לט[הכותנת שש( 

)לכבוד  ]קשה לשכחה, שינה על בגדיו משכחת תלמודו[היאך הותר לכהנים במקדש לישן על בגדיהם? 

 מעדני אשר, תשע"ו כח, ב[  ]  ולתפארת(

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

)תעשה כותנות( ]כח,  ]בגדים להוצאת הדשן, ובגדים לשאר היום[בגדים לכהן הדיוט היו שתי מערכות 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"חמ[ 

]איסור מעילה לזר, איסור כלאים שלא בשעת באילו בגדים שימש משה רבינו כשעבד במשכן? 

מלאכת  ]כח, ב[ )ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת( עבודה, האם משה היה כהן, כהן גדול[

 מחשבת, תשע"ז

 בארה של תורה, תשע"ז  ]כח, לט[ )ועשית מצנפת שש ואבנט(מידות גופם של משה ואהרן 

 בארה של תורה, []כח, ב )ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת(מידות גופם של משה ואהרן 

 בארה של תורה, תשע"ה  תשע"ז

 )ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת( ]בגדיו גדלו עמו[כהן גדול שגדל במידות בזמן כהונתו 

 בארה של תורה, תשע"ה  ]כח, ב[

 אורות הגבעה, תשע"דכח, ג[  ]  ]ודין יתור בגדים[ ?כהן מחוסר בגדים האם דינו כזר
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  ו"דברי שיח, תשעכח, ג[  ]איסור לבישת בגדי כהונה לזר 

 ]דוקא במעיל או בכל הבגדים, קורע דרך השחתה האם עובר על בל תשחית[ איסור קריעת בגדי כהונה

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' פה( לב תירוצים

 ות הגבעה, תשע"האורכח, ד[  ]  ]אף שנעשתה כבר מצוותן[מעילה בבגדי כהן שבלו 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט? למה נחלקו המכנסים מיתר הבגדים

 מלאכת מחשבת, תשע"ט? האם כל בגדי כהונה קשורים זה לזה בלבישה

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' כו( - עינינו גל  בגדי צניעות כבגדי כהונה

אוסף גליונות,  - מים זכים]יתור בגדים וחיסור בגדים[  שעון יד בזמן עבודתו כהן שילבש משקפים או

   תשע"ט )עמ' מד(

 (לטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   הלובש דתיבגדי כהונה כמ

 (מחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   עשיית ולבישת ה"בגדי כהונה" בזמן הזה

פניני  ילין נכללים בנדרו[פ]נדר להלביש יתום האם התהאם תפילין הן כלל 'מלבוש' או בכלל 'בגד' 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(-חשוקי חמד

 (כהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   הארות ופנינים בענין בגדי כהונה

 (לדאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בענין כלאים בבגדי כהונה

 (סאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בעניין עשית ציצית במעיל האפוד

 מעדני אשר, תשע"ט  ה?שותן לשם מצוהאם בגדי כהונה אין צריך לע

 

 בגדי כהן גדול נושא בפרשה:

 

דרכי  כח, א[ ] ]אין כפרה ללא תשובה[הכפרה לעם ישראל בלבישת בגדי הכהונה ע"י הכהן הגדול 

 החיזוק, תשע"ד

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

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

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

 "דהגר"א עוזר, תשעכט, כט[  ]  ]קדושתו, שררתו, קדושת בגדי כהונתו, חינוך[בגדי כהן גדול ומינויו 

)ועשית את מעיל האפוד כליל  ]היה בעל ארבע כנפות[מדוע היה מעיל הכהן הגדול פטור מציצית? 

 מעדני אשר, תשע"ו   ]כח, לא[תכלת( 

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

 (נאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]מעיל מכפר על לשון הרע[ א דבר שבקול ויכפר על מעשה הקולויב
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)וירכסו את החושן מטבעותיו(  ]קשר של קיימא, מצוות קשירה בכל יום[כיצד קשרו את החושן בשבת? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כח, כח[

  (בנועם אליעזר, תשע"ח )עמ' לבישת בגדי כהן גדול שבעת ימים  

]אחד מעשה רוקם לעבודת חוץ, ואחד מפשתן אם ירצה להכנס לקודש לאהרן הכהן היו שני אבנטים 

)ואבנט תעשה מעשה  הקדשים, אהרן הכהן היה רשאי לעשות עבודת יום הכיפורים לפני ולפנים  בכל יום[

 ך חכמה, תשע"חבינת החכמה על משרוקם( ]כח, לט[ 

]סליחה לתפילת יום הכיפורים, ג' שיטות כיצד נראה המעיל, ולשיטת  איסור שעטנז בכותנת כהן גדול

 )ואבנט תעשה מעשה רוקם( ]כח, לט[ רש"י הוא מלבוש מעל מלבוש, איסור שעטנז בבגדים "קשים"[

    האיחוד בחידוד, תשע"ו

 (הנועם אליעזר, תשע"ח )עמ' האם האורים ותומים הם חלק מהחושן?  

 (גנועם אליעזר, תשע"ח )עמ' דינו של החושן בבגדי כהונה  

 (צטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ןבגדי כה"ג וכלי המשכ

 (צגאספקלריא, תשע"ט )עמ'  כלי המלמד איך לעקור את מידת הקנאה -החושן 

 (קגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   אם אהרן נתקדש בריבוי בגדים

, חשיבות שילוב תלמידים ברמות סגולת אבני החושן]ים יקרות"? האם אבני החושן היו כולם "אבנ

 (קידאספקלריא, תשע"ט )עמ'    שונות בכיתה, ביחד ובנפרד בחינוך, י"ב שבילים בקריעת ים סוף[

  [משפחה המעוניינת להתגייר בעקבות גירותה של אחותם]גוי שרצה להתגייר ולהיות כהן גדול 

 (סגאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 

הכרעת דין והלכה  -אורים ותומים  נושא בפרשה:

 באמצעים רוחניים

 

]וגם שמות האבות להשלמת הא"ב, שני דינים בחושן, בבית ראשון ובבית בחושן היו שמות השבטים 

שני, האם בזמן בית שני לא היה כפול כי לא היו בו אורים ותומים, לבישת החושן ע"י מי שאינו כהן גדול 

   שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט בימי דוד[

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

 ע"ג, תששכול יוסףא

 עומקא דפרשה, תשע"דכח, ל[  ]להישאל בהם, בלילה, בבית שני[   ]מהותם, המצוהאורים ותומים 

 מעדני אשר, תשע"ו ]כח, ל[ ]כתיבה, שאילת אורים ותומים בלילה[ אורים ותומים בשבת

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' לה( כד תירוצים ]כמו משפט רק ביום[שאלת אורים ותומים בלילה 
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]הכרעת בעלות על עבד לפי יחידות המן, לא בשמים היא, הכרעת הכרעה בדיני ממונות על פי המן 

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז -שיעורי ליל שישי  שלמה, הכרעה עפ"י אומדנא, תמונה[

חלוקת הארץ, לכידת עכן, יהונתן ויערת הדבש, הטלת שימוש בגורל, שני השעירים, ] הגר"אוגורל גורל 

יונה לים, איסור "קוסם" ומצות "תמים תהיה", פסוק לי פסוקך, שימוש בגורל כעצה ולא כהכרעה, ליחיד 

עומק הפשט    בעולמות, קס   מעדני אשר, תשע"ד   עולמות, כ  ]טז, טו[ (אשר עלה עליו הגורל) [או לציבור

 (, תשע"ז124)

 זדברי שי"ח, תשע" ]טז, טו[ (אשר עלה עליו הגורל)גורל הגר"א להכרעה בין שני "חיובים" 

אשכול     תורה והוראה, תשע"ד  ]אורים ותומים, רוח הקודש, גורל, בת קול[הכרעה באמצעים רוחניים 

 יוסף, תשע"ג

]נחלה בארץ ישראל, חלוקה ע"י גורל, חלק כל אחד בארץ, שורש החלוקה, גר  חלוקת הארץ ע"פ הגורל 

 עומקא דפרשא, תשע"ה  ואשה בחלוקה[

]חלוקת ארץ ישראל נעשתה על פי גורל, גורל מכריע בדיני ממונות, הגורל עצמו נחשב מעשה גורל בהלכה 

קנין, הכרעת גורל רק בקרקע או גם במטלטלין, בשותפות בין ישראל ועכו"ם, בענייני מקח וממכר, גורל 

ותר להכריע בדיני נפשות, בדיני גורל בטעות, הסתמכות על גורל במצוות, תמים תהיה עם ה' אלקיך, מתי מ

)לאלה תחלק  הכרעה בגורל בין בנים שנחלקו מי יזכה לתרום כליה לאביהם[ -על ידי גורל, כליות יועצות

 תורה והוראה, תשע"ה    עולמות, קסב   הארץ בנחלה( ]כו, נב[

  מציון מכלל יופי, תשע"ט ]כתיבה סגולית ע"י השמיר[ כתיבה בשבת על אבני החושן והאפוד

 א(מאספקלריא, תשע"ט )עמ'   חכמי המשכןהיחיד שלא נעשה על ידי  "האורים ותומים", החפץ

  לחנה! הכהן איך פעלו ה'אורים ותומים'? וביאור נפלא של הגר"א במשא ומתן בין עלי

 (חאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

, עבודתו או עבודת אבותיו במקדש ידעו מי הוא כהן לפיבזמן המקדש, ]מיהו כהן? מעמד הכהנים כיום 

 ]כח, א[ )מתוך בני ישראל לכהנו לי(  ות כהנים[כיום ספק כהן, חזקת כהן, כהני חזקה, מה מעמדם להלכ

   עולמות, נה

ענין הדלקת המנורה היא הכרת הטוב לקב"ה, ולכן היא צריכה לבוא מצד ישראל, ולכן "ואתה 

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

]כז, כ[  )ואתה תצווה( מדוע שינתה התורה מהרגלה וכתבה 'ואתה תצוה' ולא 'צו את בני ישראל'?

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד

שבילי פנחס,  ]כז, כ[זך( )ויקחו אליך שמן זית בכל תלמיד חכם המלמד תורה יש מכוחו של משה רבינו 

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

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' מ( ו' תירוצים  לספר לשון הרע כדי להסיר מעליו חשד

]דין וקדשתו, להקימו לעליה בתורה, וכן כהן קטן, כהן הלובש משקפיים, קוצר ראיה האם בעל מום כהן 

-פניני חשוקי חמד הוא מום בכהן ובסנהדרין, כהן הלובש משקפיים בבית המקדש האם הוא 'יתור בגדים'[

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(

בינת החכמה  )ורחצת אותם במים( ]כט, ד( ]אהרן לא יחד עם בניו[ טבילההיא  םרחיצת אהרן ובניו במי

 על משך חכמה, תשע"ט

  ו"דברי הלכה, תשעכח, ה[  ]  )התכלת והארגמן(איסור צביעה בשבת, וצביעה באוכל 

]הליכה במקדש יחפים, איסור חציצה בבגדי כהונה מים שנכנסו בין המזוזה למשקוף, האם חוצצים? 

  עשר עטרות, תשע"ח  לגוף, חציצה בין תפילין של ראש ושל יד לגוף[

 ]חציצה, דבר לח[? חייבים להתנגב לפני לבישת בגדי הכהונההיו הנים שטבלו במקוה ומדוע כ

  מעדני אשר, תשע"ט

בארה  כח, ט[ ] ]פיתוח חותם תפתח, ונבקעות ע"י שמיר, האם השמיר היה בעל חיים[ קיום מצוה בגרמא

 של תורה, תשע"ד

)ועשית משבצות  ]בלבושם, בצניעות, במצוות התלויות בארץ, במן[ישראל מובדלים מאומות העולם 

 מאור השבת, תשע"ו ]כח, יג[זהב( 

)ונתת על  ]בכהן רגיל ובכהן גדול[קידוש וחינוך יד ורגל של כוהנים בשונה מקידוש אוזן הכהנים 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ט תנוך אוזן אהרן ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל בוהן ידן הימנית( ]כט, כ[

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

 מעדני אשר, תשע"ה    ע"התש

 (טואספקלריא, תשע"ט )עמ'    [זכט, כ]ה( נופ)וקדשת את חזה הת  קידוש לחמי תודה לדורות

]בראש חודש ניסן, ביקור קודם שהוקדש או אחריו, האם ביקור מעכב, בדיעבד ביקור בקרבן התמיד 

הגר"א גניחובסקי,   ט, לח[]כ )שנים ליום עולה תמיד( להביא קרבן תמיד אחד מבוקר או שניים לא מבוקרים[

 תשע"ו

בישוב קושיית הבית  ]דברי היעב"ץ במור וקציעה מתי התחילו להקריב קרבנות בקביעות בבית שני?

יוסף, האם בזמן חגי כבר הושלם ההיכל, הקרבת הקרבנות היתה על מזבח שנבנה קודם, מקריבין אע"פ 

  זרע ברך, תשע"ח  שאין בית[

 ישיבת מיר, תשע"ח  ברש"י( ]כט, ל[)ילבשם הכהן תחתיו מבניו, דין ירושה ברבנות 

 

 הקשר בין פרשת תצוה למגילת אסתרעניני דיומא: 

 

מה משמעותו של המספר שבעים שעובר כחוט השני לאורך מגילת אסתר, וההקשר למעשה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  ]כז, כ[)שמן זית זך(  ?המשכן
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שיעורי הרב רוזנבלום,   ]כח, לה[ ()ונשמע קולו בבואו אל הקודש ההקבלה בין כלי המשכן למגילת אסתר

 תשע"ב

מדוע יש בכוחה להחזיר בתשובה? מדוע שמחו יש בתכלת כפרה על חטא לשון הרע? מדוע 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  ]כח, לא[ )כליל תכלת( היהודים בראותם 'תכלת מרדכי'?

 

 עניני דיומא: פורים קטן והלכותיו

 

, אדר ראשון ופרוז בן יומו בפורים קטן ם]דין בני הכרכים ובני המוקפיהלכות פורים קטן ושנה מעוברת 

פרי ביכורים,    גליון עיטורי מרדכי, תשע"ט  מצוה, אזכרה, תאומים שנולדו ודיניהם[ואדר שני ודיניהם, בר 

 תשע"ט

]פרוזים ומוקפים, תענית חתן ותענית חלום, אבלות ויום השנה, 'חיוב' בפורים קטן, עשיית פורים קטן 

נות בפורים קטן, טעם מלאכה, אדר ראשון בימי מרדכי, אמירת על הניסים, סעודה בפורים קטן, משלוח מ

קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -פרדס יצחק השמחה בפורים קטן, מנהג ראשוני אשכנז, וטוב לב משתה תמיד[  

 לז(

 (נדאספקלריא, תשע"ט )עמ'   פורים קטן

 (עזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   להרבות בשמחה בט"ו באדר ראשון

 (פגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ראש השנה ל'שמחה' -'אדר' 

 

 הזהירות מסכנה נושא אקטואלי:

 

]חשש סכנה, נפילת פיגום או מנוף, מעבר תחת קיר נטוי או  ?האם יש להימנע מלעבור ליד אתרי בניה

המקום, למקום שאולי תהיה סכנה, מעבר כביש, סכנה מצויה ושאינה גשר רעוע, הבדל בין סכנה מחמת 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד מצויה[

]איסור כניסה מצב סכנה, הסתכנות לצורך הצלה, חיי שעה וחיי עולם, ש ולידה בשבת פהלכות פיקוח נ

חובת הצלה במקום פיקוח נפש, האם אדם חייב ללמוד רפואה, לסכן אבר להצלת חברו, סיכון עצמי למי 

קדימויות בהצלה, סכנה הדוחה שבת, כוחות רפואה והצלה, סכנת היחיד והרבים,  –שתפקידו בהצלה 

מצבי סכנה, שעת חירום, שריפה, פריצה, טלטול אביזרי שמירה לצורך חירום ספק סכנה דוחה שבת, 

בשבת, ובמקום שאין עירוב, הגדרה כללית לחולה שיש בו סכנה, אזעקת רופא או אנשי הצלה בשבת, 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט טיפול בחולה בשבת[

]סורגים לחלונות, מעקה בטיחות לבניין, גדר חשמלית, ברכה על גידור ושמירת מקומות מסוכנים 

 אוצרות אורייתא, תשע"זמניעת סכנה, מעקה בבית משותף[ 

]מגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר, אין סומכין על הנס, לעולם אל יעמוד מקום 'סכנה' 

אוביקטיבית או סוביקטיבית, ע"פ נתונים סטטיסטיים או דעת בני  -אדם במקום סכנה, "מקום סכנה" 
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"אין סומכין על הנס", מעשה רבי חנינא בן דוסא ונחום איש גמזו, האם ומתי  -אדם, אימתי נוטלים סיכון 

מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים, סכנה לצורך מניעת נזק מרבים, במקום סכנה רחוקה 

מאד, האם מותר לצדיק לסמוך על הנס, לסמוך על הנס בשב ואל תעשה, בזכות תפילה, גדרי ההיתר 

ָתאִים ה'", לעשות מעשים שיש בה ם סכנה כי "דשו בהם רבים" ]אנשים רבים נוהגים לעשותם[ "שֹוֵמר פְּ

 עולמות, שה    עולמות, שס הסתכנות לצורך פרנסה ודברים שהם "מנהגו של עולם"[ 

 תשע"ח   הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]ואביו אינו יודע[הליכה למקום סכנה בציווי אביו 

 וישמע משה, תשע"ה הסרת המזוזה[]בשונה מאדם העובר דירה, האם רשאי ליטול עמו את המעקה? 

בבית,  מקומות הפטורים ממעקה מבחינת השימוש, מצות מעקה ואיסור הנחת מכשול ]מצוות מעקה 

מבחינת הגודל, בתי כנסיות, הברכה על עשיית המעקה, שהחיינו בעשיית מעקה, מעקה סביב בור, בחצרו 

או בחצר בית כנסת, מעקה סביב בריכת שחיה, בניית המעקה ע"י עובד יהודי או גוי, חיוב מעקה בדירה 

קה, האם מותר לעלות לגג כזה, מעקה בגג משופע, מעקה במרפסת, שכורה על מי, המגורים בבית ללא מע

גג שמשתמשים בו רק בסוכות, מעקה בדירת קומתיים, איסור "לא תשים דמים" רק בסכנת נפשות או גם 

   מגישי מנחה, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ב   עולמות, ע)ועשית מעקה לגגך( ]כב, ח[  בסכנת נזק[

 דברי שי"ח, תשע"ז   רוממות, תשע"ו   שמעתתא עמיקתא, תשע"ג

]חיוב שמירת הגוף, אי נשיקת ספר תורה ממש, ביטול בשישים בדברים איסור כניסה למצב סכנה 

 פניני אי"ש, תשע"חהאסורים משום סכנה, עירוב בשר ודגים, אכילת בצל קלוף שעבר עליו לילה[  

תורה והוראה, ציד ודיג לשעשוע וספורט, כניסה למקום סכנה[  ,ציד ודיג בהלכה]תחרויות מסוכנות 

 תשע"ד

אספקלריא, תשע"ט  ]אין סומכין על הנס, ניסים במשכן ובמקדש, כליא עורב[מעשי ניסים ומעשי האדם 

 )עמ' י(

מעדני    עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' לב( נח תירוצים [כןמשמע  לא ]וסוגיות בש"ס שמהם אין סומכין על הנס

 אשר, תשע"ד

]מדוע אסור לסמוך על נס שיתרחש לו במקום חשש סכנה, האם האיסור לסמוך על אין סומכין על הנס 

נס מהתורה או מדרבנן, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, שמא אין עושין לו נס, 

ואם עושין לו נס, מנכין לו מזכיותיו, סכנתא חמירא מאיסורא, רבי חנינא בן דוסא שנתן עקבו על חורו 

הערוד וסמך על הנס, אימתי נוטלים סיכון ומתי "אין סומכין על הנס", האם מותר להסתכן ולסמוך של 

על הנס על מנת לקדש שמים, סכנה לצורך הצלת הרבים כדי שלא ינזקו, ההבדל בין רמת הסיכון שרשאי 

אם רשאי היחיד ליטול על עצמו לפיקוח נפש של רבים, לסמוך על הנס במקום חשש סכנה רחוקה מאד, ה

צדיק לסמוך על הנס, לסמוך על הנס בשב ואל תעשה, בזכות תפילה, הסתכנות לצורך פרנסה, דברים שהם 

"מנהגו של עולם", נישואין לאשה בת ארבעים, חשש לסכנה על פי צוואת רבי יהודה החסיד, חולה 

פילה על נס ]תפילה האם מותר להתפלל לרפואתו, או שזו ת -המצטער ועל פי הרופאים אין סיכוי שיחיה 

בשעת יציאת נשמה[ שלוחי מצוה, במקום שהסכנה שכיחה, "קביעא היזיקא", מסירות נפש בימי עברה 

 שהעולמות, וזעם, אין סומכין על הנס באזהרות התורה, החובה "למעט בנס", לערב בנס דבר טבעי[   

בשעת סכנה המוטב לברוח למקום בו הבטיח צדיק שלא יאונה רע, או למקום קדוש כירושלים 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג ]תושבים רבים או מועטים, ארץ הקודש, גלות מכפרת, צדקי גוזר[עיה"ק? 

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47397
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/360.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/305.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_41_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_08_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_19_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_19_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_74.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/305.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/305.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/305.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_08_73.pdf


 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 תצוה פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 :םאקטואלי יםנושא

 

]פחי אשפה חכמים שבהם 'חיישני נפח' ואחרים, האם מותר להשליך חיישנים בפחי אשפה טמונים 

לתוכם אשפה בבת, פסיק רישיה שלא ניחא ליה, בשבת אין מפנים אשפה כלל, התקן שת לפחי אשפה 

 עומק הפשט, תשע"ט חכמים[

]האם גזל שינה הוא גזל ממש או רק איסור למער את חברו, האם מותר להכין שעון מעורר  שינהגזל 

בישיבה בשעה מוקדמת על חשבון שנת חברי החדר, פעולות בביתו הגורמות סבל לשכנו נזקי שכנים, גזל 

 מגזל שינה כשחוזרים מאוחר מחתונה[שינה של חברו לטובת השכמה לתפילה או לימוד של עצמו, להזהר 

 בינת המשפט, תשע"ט

   וישמע משה, תשע"ח )תולדות( העומד ב'טיש' של האדמו"ר, האם יכול לברך ברכת המזון בעמידה?

 וישמע משה, תשע"ח )תצוה(

שיעורים על סדר אכילת דבר איסור[ ]האכילה מחייבת ברכה או השביעה, קטן שהגדיל, ברכת המזון 

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' יד( -[ שרייבר שליט"אי"ב הגר]  המצוות

אוסף גליונות, תשע"ט  - בירור הלכה ]בבן ובבת, ובקטן שאין לו אב[ ?מוטלת על האשה האם מצות חינוך

 (מה )עמ'

 - לענין הלכה  ]זכויות יצרים, הסגת גבול, ואהבת לרעך כמוך, זוטו של ים[ העתקת דיסקים ושירים

 (נדאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' 

ריא, תשע"ט )עמ' אספקל  האם 'פת פוטר את שאר המאכלים', כשבעצם אינו חפץ באכילת הפת?

 (יז

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 וע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

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