מראי מקומות לפרשת ויקהל

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

נושא מיוחד בפרשה – פרשת שקלים
השילוב בין פרשת ויקהל לפרשת שקלים

~

~

~

~

שבילי פנחס ,תשע"ו ממשנתה של תורה ,תשע"ו

~

~

~

חיוב נשים בעשה דשביתה בשבת (כל עדת בני ישראל) [לה ,א] זרע ברך ,תשע"ד
עדת בני ישראל – מעלת ה'דעת' (עדת בני ישראל) [לה ,א] משנתה של תורה ,תשע"ו
האם יש חיוב מלאכה בימי החול (ששת ימים תעשה מלאכה) [לה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ה
מחמדי התורה ,תשע"ב
אשה ששכחה להדליק נר שבת אך החשמל דלק [לה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד

האם ליל שבת דומה לליל הסדר מבחינת "שמירה"

נוה ההיכל ,תשע"ד

[לה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ה

בנית המשכן אינה דוחה שבת ,פתיחה לבנית המשכן (ששת ימים תעשה מלאכה) [לה ,ב]
מאור השבת ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ו
מלאכת מחשבת בשבת [מלאכה שאינה צריכה לגופה ,פסיק רישיה ,מתעסק] (תעשה מלאכה) [לה ,ב]
מחמדי התורה ,תשע"ו

הגר"א עוזר ,תשע"ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

מצות עונג שבת בפת של איסור [לה ,ב] מחמדי התורה ,תשע"ב

תלמוד תורה בשבת

(שבת שבתון) [לה ,ב] עומקא דפרשה רמת שלמה ,תשע"ב

עומקא דפרשה מודיעין עילית ,תשע"ב
הלבשת ילדים בשבת אחה"צ בפיג'מה לצורך הלילה [הכנה משבת לחול] (שבת שבתון) [לה ,ב]
מעדני אשר ,תשע"ב
אתר אינטרנט הפתוח בשבת (שבת שבתון) [לה ,ב] עולמות ,צז

ביטול כלי מהיכנו

(שבת שבתון) [לה ,ב] מאור השבת ,תשע"ד

שביתה בשבת ,אי עשית מלאכה ,או מצוה בפועל (שבתון) [לה ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ד
אסופי [ספק ישראל] שחילל שבת האם נהרג (כל העושה בו מלאכה) [לה ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ד

הצטרפות לגוי הנוסע ברכב לצרכיו
מלאכת שבת בשינוי

(שבת שבתון) [לה ,ב] נוה ההיכל ,תשע"ד

(שבת שבתון) [לה ,ב] הגר"א עוזר ,תשע"א

בריאת גולם בשבת [איסור בונה] (שבת שבתון) [לה ,ב] בארה של תורה ,תשע"ד

בנית המשכן או המקדש האם דוחה תוספת שבת

[לה ,ב] זרע ברך ,תשע"ו

הכנה לכבוד שבת ע"י ת"ח למרות שפטור מהשבת אבידה כי "אינה לפי כבודו" (תעשה מלאכה)
[לה ,ב] אשכול יוסף ,תשע"ו
הכנה לכבוד שבת אף שהמצוה יכולה להיעשות ע"י אחרים (ביטול תורה) [לה ,ב] אשכול יוסף ,תשע"ו
וביום השביעי יהיה לכם קודש – הנהגת האדם בשבת [לה ,ב] מדי שבת בשבתו ,תשע"ו
לימוד תורה בעיון בשבת (שבת שבתון) [לה ,ב] מחמדי התורה ,תשע"ו

האם כל מלאכת שבת ביד שמאל הוי שינוי

[לה ,ב] מעדני אשר ,תשע"ו

היתר הדלקת נרות בערב שבת (לא תבערו אש ביום השבת) [לה ,ג] מחמדי התורה ,תשע"ו
הדליק נר לחולה בשבת ,האם חייב לכבותו בצאת השבת ולהדליקו שוב (לא תבערו אש) [לה ,ג]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
הדלקה בערב שבת הנמשכת בשבת (דברי הנמוקי יוסף ב"ק 'אשו משום חציו' ,והקצוה"ח) [לה ,ג]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

האם בהתראה בחילול שבת יש להתרות בשם המלאכה המסוימת או די בהתראה 'לא תעשה כל
מלאכה' [לה ,ג] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

אזהרה מיוחדת מפני מחלוקת בשבת

[לה ,ג] מעדני אשר ,תשע"ה מדי שבת בשבתו ,תשע"ו

הבערה לחלק יצאה (לא תבערו אש) [לה ,ג] מעדני אשר ,תשע"ה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
זרע ברך ,תשע"ה הגר"א עוזר תשע"ב
הריגה ע"י בי"ד בשבת (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הריגת בא במחתרת בשבת

(לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הריגה כדי למנוע חילול שבת (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

שריפה כעונש על חילול שבת

(לא תבערו אש) [לה ,ג] אשכול יוסף ,תשע"ה אשכול יוסף ,תשע"ג

מעדני אשר ,תשע"ב
חימום תבשיל בשבת על כיריים מכוסות (לא תבערו אש) [לה ,ג] נוה ההיכל ,תשע"ה
ביאור דברי הרמב"ן דהפסוק אוסר מלאכת אוכל נפש בשבת (לא תבערו אש) [לה ,ג]
מחמדי התורה ,תשע"ב מחמדי התורה ,תשע"ו
תאורה חשמלית לנרות שבת ולשאר מצוות (לא תבערו אש) [לה ,ג] תורה והוראה ,תשע"ב עולמות ,רצ

חילול שבת לחולה שיש בו סכנה ,כשהחולה יכול לבצע הפעולה בעצמו

[לה ,ג] מעדני אשר ,תשע"ד

מיתת בי"ד בשבת בהריגה כלאחר יד (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
האם בית דין מלקין בשבת (לא תבערו אש) [לה ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

לבישת בגדים הטעונים חשמל סטטי

(לא תבערו אש) [לה ,ג] שלמים מציון ,תשע"ו

השימוש בתאורה בשבת בלא חילול שבת ('חילול ה' חמור מ'מעשה שבת') (לא תבערו אש) [לה ,ג]
נשיח בחוקיך ,תשע"ו
זכויות בני זבולון בחילזון התכלת [משאב טבעי] [לה ,ו] אשכול יוסף ,תשע"ד ,מידי שבת בשבתו ,תשע"ו
מעילה בריח הקטורת (לקטורת הסמים) [לה ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"ו

תרומת הנשיאים והנשים למשכן  -אם אין אני לנו ,מי לנו

[לה ,כז] נר יששכר ,תשע"א

נר יששכר ,תשע"ו
שלושה שמות לו לאדם (הוריו ,בני האדם ,ומה שקנה לו) [לה ,ל] שלמים מציון ,תשע"ו
זמן בניית בית המקדש מעלות השחר או מהנץ החמה (לדעת לעשות) [לו ,א] אשר ליהודה ,תשע"ד
איסור הוצאה בערב שבת סמוך לחשיכה ,שמא ישכח (ויכלא העם מהביא) [לו ,ו] שלמים מציון ,תשע"ו

גדר רשות הרבים לאיסור הוצאה בשבת

(ויכלא העם מהביא) [לו ,ו] נשיח בחוקיך ,תשע"ו

אשה שלבשה תפילין ,האם נחשב מלבוש לענין יציאה בשבת לרה"ר (ויכלא העם מהביא) [לו ,ו]
מעדני אשר ,תשע"ו
עודפי תרומה במשכן (לעשות אותה והותר) [לו ,ז] תורה והוראה ,תשע"ד

כלי שנשתמש בו הדיוט

(מראות הצובאות) [לח ,ח] מעדני אשר ,תשע"ה

מחמדי התורה ,תשע"ה

עולמות ,רמ"ד
מחמדי התורה ,תשע"ו כאיל תערוג ,תשע"ד
איך הקדישו נשים חפצים ומלאכות למשכן (ויביאו מטוה) [לח ,כה] מעדני אשר ,תשע"ג
שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

~

~

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

~

~

~

~

תשס"ט תשע"א תשע"ב תשע"ד תשע"ה

קובץ גליונות על פרשת ויקהל  -ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת ויקהל תשעו

( 11עלונים)

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת ויקהל ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול

( 33עמ')

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

