
 

ות עשרלצפיה ב

 פר'שיעורים על 

 ויקהל פקודי

 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

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה  פקודיוויקהל ת ופרש

  ]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

 המשפטבינת 

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 ת הפרשהבמשנ

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 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

 צדיקים סיפורי

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 משולחן רבינו פנינים

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=47749&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=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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=47749&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'[  ועיים בנושאים שוניםקישורים לעלונים שב

 

 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[

 

 כבוד ועונג שבת

 "שביתה" בשבת

 שביתת שבת בספק ישראל

 איסור הבערה בשבת

 העל טבעי במלאכת המשכן ובשבת

 עונשי בית דין בשבת

 י המשכןמעלת בונ

 שקיפות וניקיון כפים

 ...שאר עניני הפרשה

 מענייני דיומא: סיום חומש שמות

 מענייני דיומא: פרשת פרה

 מענייני דיומא: שלושים יום קודם הפסח
 

 

 כבוד ועונג שבת: נושא בפרשה

 

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

עומקא דפרשה מודיעין      , תשע"ברמת שלמה עומקא דפרשהלה, ב[  ] )שבת שבתון(  תלמוד תורה בשבת

  עילית, תשע"ב 

 שבילי פנחס, תשע"ז  מישראלשבעים ריבוא שבתות כנגד שישים ריבוא 

 מחמדי התורה, תשע"ולה, ב[  ] )שבת שבתון( לימוד תורה בעיון בשבת

 דברי אמת, תשע"חלה, ב[  ] )שבת שבתון(רוממות קדושת השבת 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47393
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=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_22-23_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_22_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_22_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_22_23_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_22_23_78.pdf
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 בשבתו, תשע"ומדי שבת לה, ב[  ] הנהגת האדם בשבת -וביום השביעי יהיה לכם קודש 

 

 "שביתה" בשבת: נושא בפרשה

 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לז( -אז נדברו   אזעקת השבת הראשונה בהיסטוריה...

 מעדני אשר, תשע"חמדוע הזהיר משה על מלאכת הוצאה רק כשראה שהעם הביא מספיק? 

מאור השבת, לה, ב[ ] )ששת ימים תעשה מלאכה( בנית המשכן אינה דוחה שבת, פתיחה לבנית המשכן

 מחמדי התורה, תשע"ו   תשע"ה

לה, ב[ ])תעשה מלאכה(  ]מלאכה שאינה צריכה לגופה, פסיק רישיה, מתעסק[ מלאכת מחשבת בשבת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו     מחמדי התורה, תשע"ו     הגר"א עוזר, תשע"ה

 מעדני אשר, תשע"חלהתבונן על עבודת גוי בשבת, בכדי ללמוד ממנו 

מעדני לה, ב[  ])שבת שבתון(  ]הכנה משבת לחול[הלבשת ילדים בשבת אחה"צ בפיג'מה לצורך הלילה 

 אשר, תשע"ב

 לותיעפ לאל בלבד מידע אתרי בשבת, פתוח אינטרנט אתררת השא]אתר אינטרנט הפתוח בשבת 

מסחר או קניות בהם ניתן להזמין מוצרים או שירותים המסופקים לאחר השבת, אתרי  אתרי ת,מסחרי

]אתר האינטרנט עצמו[,  כלים שביתתמסחר בהם ניתן לרכוש תוכנות או שירותים לשימוש מידי בשבת, 

איסור כתיבה במחשבת  , קנין בסחר באמצעות מחשב,בשבת וממכר מקח יסור, אשבת ממעשה הנאה

בהשארת האתר פתוח,  דשבת זילותא בהשארת אתר פתוח בשבת, עיןה מראית, שבת כרשבשבת, איסור 

הכשלת האחר, מסייע לעוברי עבירה, בשל הפרשי שעות גיאוגרפיים כיצד נקבעת השבת האם  - עור לפני

לה, ב[  ] )שבת שבתון( כזמן מקום המכר, מקום השרת והאתר, לכמה שעות צריך לסגור את האתר[

 עולמות, צז

 מאור השבת, תשע"דלה, ב[  ])שבת שבתון(   ביטול כלי מהיכנו

 אורות הגבעה, תשע"דלה, ב[  ] ן()שבתו שביתה בשבת, אי עשית מלאכה, או מצוה בפועל

 נוה ההיכל, תשע"דלה, ב[  ] )שבת שבתון(  הצטרפות לגוי הנוסע ברכב לצרכיו

 הגר"א עוזר, תשע"אלה, ב[ ])שבת שבתון(   ת שבת בשינוימלאכ

 

 בספק ישראל -נושא בפרשה: שביתת שבת 

 

 אורות הגבעה, תשע"דלה, ב[  ] )כל העושה בו מלאכה( שחילל שבת האם נהרג? ]ספק ישראל[אסופי 
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]טבל לשם גירות והיתה חציצה במיעוט המקפיד, או טבל שלא בפני שלושה, גר מדאורייתא וגוי מדרבנן 

ל מדרבנן, חילול שבת טבל בפני בי"ד בלילה, גר שמל ולא טבל, ספק ישראל ספק עכו"ם, אסופי, דינו בגז

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל( -פניני הלכה לה, ב[  ] )שבת שבתון( באיסורים דרבנן[

  ]ח, כב[  )יום ולילה לא ישבותו( ]מעשה בירושלים בשנת תר"ח[שמירת שבת לגר שמל ועדיין לא טבל 

 פניני אי"ש, תשע"ח     נוה ההיכל, תשע"ה

פניני אי"ש, ]ח, כב[   )יום ולילה לא ישבותו( נו כעכו"ם ששבתהאם די -גוי שקיבל עליו כל התורה 

 תשע"ח

]שמירת שבת, דין בני נח, מצא תינוק מושלך בעיר  ?כיצד קיימו האבות את התורה אם היו כבני נח

כישראל לחומרא מה דינו לגבי שבת, יום גויי ויום יהודי מאימתי, שמחצה גוים ומחצה ישראל שדינו 

בשבת ויום כיפור סמוכים, אברהם עצמו קידש את החודשים, לצאת בשבת לרה"ר לבוש ציצית דלבן נח 

הוי משאוי, יציאת אשה בשבת לרה"ר בציצית האם הוי משאוי, תינוק שנמצא והטיל בעצמו ציצית מקיים 

 שלמים מציון, תשע"ח  ]ח, כב[  ולילה לא ישבותו()יום  בה לא תשבותו[

בינת המשפט  )וכבסו שמלותם, באונקלוס( ]יט, י[ ]גר שמל ולא טבל[דין הטבילה קודם מעמד הר סיני 

 על משך חכמה, תשע"ח

 נוה ההיכל, תשע"ד  )אתם ושביכם, ברש"י( ]לא, יט[שמירת שבת של גר שמל ולא טבל  

 , תשע"דהגר"א גניחובסקי  ]ח, כב[  מאימתי, מליל שבת או מיום שבת?  -מירת שבת לגוי ש

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד]ח, כב[   כיצד ינהג בשבת?   -מי שהוא ישראל וגם בן נח 

]ח,  )יום ולילה לא ישבותו( ]איסור גוי ששבת, שמירת שבת לגר שמל ולא טבל, לפני מתן תורה[גוי ששבת 

   עומקא דפרשה, תשע"ז  כב[ 

]מדוע חייב מיתה, סיבת האיסור חיוב מלאכה או חידוש דת, גר שמל ולא טבל, האבות קודם  ששבתגוי 

 636מסביב לשולחן,   מתן תורה, מלאכה שאינה צריכה לכופה[
 

 איסור הבערה בשבת נושא בפרשה:

 

]שינוי מתח חשמלי בשבת, מכניס עצמו לאונס בשימוש בחשמל בשבת, מבעיר ומכבה חשמל בשבת 

בחשמל בשבת, הגברת זרם החשמל ע"י השימוש, נר שבת ע"י חשמל, שימוש בחשמל המיוצר בחילול 

  עומקא דפרשה, תשע"ז שבת[ 

)לא תבערו  ]ובגדרי 'מבעיר' ו'מכבה'[ כליון הנשרף עשיית האפר או , עשיית האש - מלאכת מבעיר

  מנחת אשר, תשע"ח[ לה, ג]אש ביום השבת( 

רישיה דלא ניחא ליה, דבר שאינו מתכוין, ]מכבה או מבעיר, פסיק טלטול דלת שנר מחובר אליה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח בהבערה לא בעינן מלאכת מחשבת[

 מחמדי התורה, תשע"ולה, ג[  ])לא תבערו אש ביום השבת( היתר הדלקת נרות בערב שבת 
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 נוה ההיכל, תשע"ד     מעדני אשר, תשע"דלה, ב[  ]אשה ששכחה להדליק נר שבת אך החשמל דלק 

מלאכת  לה, ג[] )לא תבערו אש ביום השבת( ?מומר למלאכת שבת אחת בצנעה, האם נחשב מומר

 מחשבת, תשע"ז

לה, ג[ ])לא תבערו אש(  ?בשבת, האם חייב לכבותו בצאת השבת ולהדליקו שוב הדליק נר לחולה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

]נר שלהבת, פמוט, אין דרך לטלטל נר, וביום טוב, טלטול תנור חשמלי מופעל, איסור טלטול נר דולק 

 שלמים מציון, תשע"חטלטול תנור ע"י דחיפתו ברגל[ 

לה, ג[ ] ציו', והקצוה"ח[]דברי הנמוקי יוסף ב"ק 'אשו משום חהדלקה בערב שבת הנמשכת בשבת 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

מעיינות    מדי שבת בשבתו, תשע"ו    תשע"המעדני אשר, לה, ג[  ] אזהרה מיוחדת מפני מחלוקת בשבת 

הפרשה    מעדני אשר, תשע"ז    מדי שבת בשבתו, תשע"ז   בארה של תורה, תשע"ז   מהרצ"א, תשע"ו

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לח( -המחכימה 

פניני  לה, ג[  ] )לא תבערו אש( האם יכול לקבל החזר כספי?גרם להחזרת שלום בית בערב שבת, 

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ו(

זרע ברך,     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה     מעדני אשר, תשע"הלה, ג[  ] )לא תבערו אש( הבערה לחלק יצאה

 הגר"א עוזר תשע"ב   תשע"ה

 נוה ההיכל, תשע"הלה, ג[ ])לא תבערו אש(  חימום תבשיל בשבת על כיריים מכוסות

  תורה והוראה, תשע"בלה, ג[ ] )לא תבערו אש( תאורה חשמלית לנרות שבת ולשאר מצוות

, 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, ל אור החשמל, 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, בשעת בדיקת החמץ לאור הנרבברכה, 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

 שלמים מציון, תשע"ולה, ג[  ])לא תבערו אש( לבישת בגדים הטעונים חשמל סטטי 

לה, ג[ ])לא תבערו אש(  ['חילול ה' חמור מ'מעשה שבת']השימוש בתאורה בשבת בלא חילול שבת 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז    נשיח בחוקיך, תשע"ו

 

 נושא בפרשה: העל טבעי במלאכת המשכן ובשבת
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]פטירת משה רבנו בשבת וכתיבת י"ג ספרי תורה בהשבעת קולמוס ע"י משה, מלאכה בשבת ע"י נס? 

המשכן ע"י משה, בישול בשבת ע"י מחשבה בירידת המן, שאלה השבעת קולמוס ואמירה לנוכרי, הקמת 

באורים ותומים בשבת, הקלדת אותיות במחשב בשבת, בריאת אדם בספר יצירה בשבת, הריגה ע"י שמות 

אוצרות אורייתא,  קדושים בשבת, על טבעי, קפיצת הדרך, הבדל בין אם הארץ קפצה אליו או הוא קפץ[

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

נדבת המשכן ומעשה תולעת השמיר "חי נושא את עצמו",  במשכן היתה] המשכןהקמת מלאכת 

 עומקא דפרשה, תשע"דלו, א[  ] )לדעת לעשות( , מלאכות טבעיות ועל טבעיות[האומנים
 

 עונשי בית דין בשבת נושא בפרשה:

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הלה, ג[  ])לא תבערו אש( הריגה ע"י בי"ד בשבת 

 ניחובסקי, תשע"ההגר"א גלה, ג[  ] )לא תבערו אש(הריגת בא במחתרת בשבת  

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

מעדני     אשכול יוסף, תשע"ג    אשכול יוסף, תשע"הלה, ג[  ] )לא תבערו אש( שריפה כעונש על חילול שבת

 אורות הגבעה, תשע"ז   אשר, תשע"ב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  לה, ג[] לא תבערו אש() ]בעידניה[מיתת בי"ד בשבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דלה, ג[  ] )לא תבערו אש( מיתת בי"ד בשבת בהריגה כלאחר יד

הגר"א גניחובסקי, לה, ג[  ] )לא תבערו אש(הרג בשבת מי שחייב מיתת בי"ד, האם דינו כהורג טרפה? 

 תשע"ז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דלה, ג[  ] )לא תבערו אש( ?האם בית דין מלקין בשבת

 

 מעלת בוני המשכן נושא בפרשה:

 

לא נבנו  ]מדוע לפי"זשותפו גם גויים?  , ובבניית המקדשבני ישראל רק ע"יהמשכן דוע נבנה מ

)ויביאו כל איש...  בתי המקדש ע"י משה ודוד? מדוע צווה העם להביא סוגים שונים של תרומות למשכן?[

 שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשע"ד  [כא לה,]נדבה רוחו אותו( 

]שופר כשר מעיקר הדין ע"י גוי, אך מעלה ופר שיוצר ע"י ישראל יר"ש? האם יש מעלה לתקוע בש

יש בעשייתו, דברי הספורנו במעלת משכן משה מול מקדש שלמה, דברי הגר"א להסתופף תחת אילנות 

פניני חשוקי חמד,   מעשה ה', מעלת רבי חייא, דברי הגר"ח מוולוזין על ספרים שהדפיסם מי שאינו הגון[

 תשע"ח )עמ'  לג(
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  כאיל תערוג, תשע"ו  [כא לה,])ויביאו כל איש... נדבה רוחו אותו(  ]גדולים מעשי חייא[ טהרת בניית המשכן

 נר יששכר, תשע"ח    אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' לט( -הפרשה המחכימה 

 

 שקיפות וניקיון כפים נושא בפרשה:

 

האם גבאי צדקה חייב , ציבורייםמוסדות בקיפות וניקיון כפיים ]חובת ששקיפות וניקיון כפים בהלכה 

או מתנדב[  עובד בשכר, מתי ראוי לעשות כן, ומתי חל חיוב גמור, לספק דו"ח פרטני על הכנסות והוצאות

 תורה והוראה, תשע"ולח, כא[  ] )אלה פקודי המשכן(

 הקדמת לגבי]במה נחלקו משה ובצלאל   למסור דו"ח על התרומות שקיבל למשכן? משהמיהר מדוע 

 שיעורי הרב רוזנבלום, פקודי תשע"ד  [לח, כח])ואת האלף ושבע המאות(  לבניית המשכן?[ כלים

)אלה פקודי  []והייתם נקייםגבאי צדקה שמרננים עליו שנוטל כסף לעצמו, האם עליו להתפטר? 

  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לא(לח, כא[  ]המשכן( 

]פירט כסף ונחושת ולא זהב, ליצני הדור לא תרמו זהב, יסוד טענת  ?האם משה פירט את כל ההוצאות

 יחי ראובן, תשע"חהליצנים, חיוב לדון לכף זכות, הגונב את הקסוה[ 

לח, ])אלה פקודי המשכן( שם?  האם יכנס הרב יחידי לחדר הלימוד שלו, כשכספי ציבור אוחסנו

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  לו(כא[  

 מלאכת מחשבת, תשע"זלח, כא[  ] ן(ביד איתמר בן אהרן הכה) ?איתמר בעת פירוט הגביה מדוע נזכר

 מעדני אשר, תשע"דלח, כא[  ])אלה פקודי המשכן(  ?האם חייב הגזבר בהגשת דו"ח הוצאות

 

 עניני הפרשה:שאר 

 

 זרע ברך, תשע"ד לה, א[ ] )כל עדת בני ישראל(חיוב נשים בעשה דשביתה בשבת 
 משנתה של תורה, תשע"ולה, א[  ] )עדת בני ישראל( מעלת ה'דעת' -עדת בני ישראל 

 תשע"זשלמים מציון, לה, ב[  ] )ששת ימים תעשה מלאכה( ך דעהו[י]בכל דרכ עשיית מלאכה לשם שמים

מחמדי     מעדני אשר, תשע"הלה, ב[  ])ששת ימים תעשה מלאכה(  ?האם יש חיוב מלאכה בימי החול

 תשע"בהתורה, 

 מעדני אשר, תשע"הלה, ב[  ]  ?האם ליל שבת דומה לליל הסדר מבחינת "שמירה"

 זרע ברך, תשע"ולה, ב[  ]  בנית המשכן או המקדש האם דוחה תוספת שבת

אשכול לה, ב[  ])תעשה מלאכה(  [פטור מהשבת אבדה כי "אינה לפי כבודו"]ההכנה לכבוד שבת ע"י ת"ח 

 יוסף, תשע"ו
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אשכול יוסף, לה, ב[  ] )ביטול תורה(הכנה לכבוד שבת אף שהמצוה יכולה להיעשות ע"י אחרים 

 תשע"ו

 ו"מעדני אשר, תשעלה, ב[  ]  ?האם כל מלאכת שבת ביד שמאל הוי שינוי

 ]ומה ההקבלה ביניהם?[? מדוע הקדים משה את הציווי על שבת לפני הציווי על מלאכת המשכן

 שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשע"ב [ לה, ב] )ששת ימים תעשה מלאכה(

ומהי ההקבלה שבין בניית המשכן  ?]מדוע פתח ראשית בציווי על השבת וה משה על המשכן?ומתי נצט

שיעורי הרב  [ לה, ב]לאכה( )ששת ימים תעשה מ לתיקון חטאו של אדם הראשון[ -ומלאכת הבערה בשבת 

 רוזנבלום, ויקהל תשע"א

האם בהתראה בחילול שבת יש להתרות בשם המלאכה המסוימת או די בהתראה 'לא תעשה 

  מלאכת מחשבת, תשע"ולה, ג[  ] ?כל מלאכה'

מחמדי     מחמדי התורה, תשע"ב לה, ג[ ])לא תבערו אש(   [ביאור דברי הרמב"ן]מלאכת אוכל נפש בשבת 

 התורה, תשע"ו

    מעדני אשר, תשע"דלה, ג[  ]חילול שבת לחולה, כשהחולה יכול לבצע הפעולה בעצמו  

 בארה של תורה, תשע"ח)אל  כל עדת בני ישראל( ]לה, ד[ בני משפחה המתרחקים  קירוב

 מידי שבת בשבתו, תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ד לה, ו[ ] ]משאב טבעי[זבולון בחילזון התכלת  בני זכות

 הגר"א עוזר, תשע"ולה, ח[  ] )לקטורת הסמים( מעילה בריח הקטורת

]כפורת מול בדי הארון, ובגדי כהן גדול מול כהן הדיוט[ דרגות הקדושה בכלי המשכן ובבגדי כהונה 

 פניני רבינו האור החיים הקדוש, תשע"ז  ]לה, יא[

 מלאכת מחשבת, תשע"חעשיית המשכן והכלים בשונה מהציווי בפרשת תרומה 

]האם לכבד אחד במצווה או לזכות  ?האם ראוי לאדם לוותר על מצוה כדי לכבדה שתעשה בגדולים

)ויצאו כל עדת בני ישראל  את הרבים, האם מצות בניית המשכן היא מצוה פרטית או מצוה על הציבור[

 'ברכת יצחק', תשע"ד -שיעורי ליל שישי מלפני משה, באור החיים( ]לה, כ[ 

לה, כה[  ] ויביאו מטוה(וכל אשה חכמת לב בידיה טוו, ) ?איך הקדישו נשים חפצים ומלאכות למשכן

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד   מעדני אשר, תשע"ג

וכל אשה חכמת לב )אשה חללה שבת בשוגג ותרמה לצדקה דמי כבש, האם בעלה חייב לשלם? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ט( לה, כה[  ] ויביאו מטוה(בידיה טוו, 

ויביאו וכל אשה חכמת לב בידיה טוו, )אשה שעברה על תקנת קהל, האם בעלה מחויב לשלם הקנס? 

 חמד, תשע"ח )עמ'  יא( פניני חשוקילה, כה[  ] מטוה(

 נוה ההיכל, תשע"זלה, כה[  ] ויביאו מטוה() חוטי ציצית שנסרקו שלא לשמה

נר יששכר, לה, כז[  ] )והנשאים הביאו(  [אם אין אני לנו, מי לנו] תרומת הנשיאים והנשים למשכן 

 תשע"ו    תשע"א
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שיעורי  [ לה, כז])והנשאים הביאו(  ]מעלתה של הזריזות בקיום המצוות[יאים באור הפגם בתרומת הנש

 הרב רוזנבלום, ויקהל תשס"ט

 מציון, תשע"ושלמים לה, ל[  ]  [הוריו, בני האדם, ומה שקנה לו] שלושה שמות לו לאדם

 אשר ליהודה, תשע"דלו, א[  ] )לדעת לעשות( זמן בניית בית המקדש מעלות השחר או מהנץ החמה

 תשע"ו שלמים מציון,לו, ו[ ] )ויכלא העם מהביא( [שמא ישכח] איסור הוצאה בערב שבת סמוך לחשיכה

 נשיח בחוקיך, תשע"ו לו, ו[] )ויכלא העם מהביא( גדר רשות הרבים לאיסור הוצאה בשבת 

לו, ו[  ] )ויכלא העם מהביא( ין יציאה בשבת לרה"רישלבשה תפילין, האם נחשב מלבוש לענ אשה

 ו"מעדני אשר, תשע

 תורה והוראה, תשע"דלו, ז[ ] )לעשות אותה והותר(עודפי תרומה במשכן 

]מדוע עשאם שונים מהשניים שבמקדש? ומדוע כרובים?  2עוד  שלמה המלך במקדש מדוע הוסיף

שיעורי הרב רוזנבלום,   [, זזל])ויעש שני כרובים זהב(  דווקא זהב הכפורת יש בכוחו לכפר על חטא העגל?[

 ויקהל תשע"ה

 מדי שבת, תשע"ו  ]לח, כא[אין לנו שיור אלא התורה הזאת 

  מאור השבת, תשע"דלח, כא[  ] ולדורותקדושת המשכן, לשעתו 

פניני חשוקי חמד, לח, כא[  ] (, ברמב"ןןביד איתמר בן אהרן הכה)מי נשא את הכיור במסעי בני ישראל? 

 תשע"ח )עמ'  לו(

מלאכת     נר יששכר, תשע"ב     שבילי פנחס, תשע"ולח, כב[  ] ('וה הו)עשה את כל אשר צחכמת בצלאל 

 מחשבת, תשע"ו

לח, כא ] ורי עשה()ובצלאל בן א ?מדוע העביר משה את מלאכת המשכן לבצלאל ולא ביצעו בעצמו

      נר יששכר, תשע"אכב[  

]היתר וערלה, כלי חלבי וכלי בשרי, מצה שמורה ומצה רגילה, אתרוג איסור בורר בשבת באיסור והיתר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ולח, כב[  ] כשר ואתרוג פסול[ 

 משנתה של תורה, תשע"ו [לח, כב])כאשר ציוה ה' את משה( חוסר ערכיותו של ה"בערך" 

לח, כז[ ])מאת אדנים לאמת כיכר(  ברכה שאינה צריכה בשבת, בכדי להשלים מאה ברכותלברך 

 הגר"א גניחובסקי  תשע"ד

 , כח[]לח)לכל העובר על הפקודים(  ]ערבות לגרים[האם נכנס שבט לוי בכלל "ערבות" כלל ישראל? 

 זרע ברך, תשע"ז

, וימפל, הבריח התיכון, במקדש מבגד אשה, ]פרוכת מבגדים, לצורך גבוה - כלי שנשתמש בו הדיוט

בהדיוט, שיבוץ בגד סוג השימוש  ם,בבגדי שינוים נעשה, מצוה קדושה או תשמישי תשמישיבבית כנסת, 

נוה ההיכל,    לח, כט[])ונחושת התנופה(  [הדיוט בתוך פרוכת, קשירת ס"ת בעניבה פרטית כשנקרע החגור

    כאיל תערוג, תשע"ד    מחמדי התורה, תשע"ו    מחמדי התורה, תשע"ה    מעדני אשר, תשע"ה    תשע"ד

   עולמות, רמד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז
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שלמים מציון,    הגר"א גניחובסקי  תשע"דלט, ב[  ])תכלת וארגמן(  הערות בענין מלאכת קושר בשבת

 תשע"ו

 נר יששכר, תשע"דלט, ב[ ] )ויעשו בני ישראל( [ההשתדלות בעולם המחשבה]מעשה המשכן והקמתו 

אשכול יוסף, לט, לג[  ] )ויביאו את המשכן אל משה(  ?מדוע הובאו כלי המשכן לבית מדרשו של משה

 תשע"ו

 אורות הגבעה, תשע"ג    תשע"ד ,הגר"א גניחובסקי  לט, לד[] דמים(ו)עורות אלים מא מלאכת צידה בשבת

]מעשה נס, לסכך באילן שנעשה עור של בהמה שנבראה ע"י ספר יצירה האם כשר לתפילין ומזוזות 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  כה, כז( לט, לד[] )עורות אלים מאודמים(ע"י נס[ 

 תשע"ד ,הגר"א גניחובסקילט, לד[ ] דמים(ו)עורות אלים מא 'שב ואל תעשה'מלאכת שבת ב

משנתה של לט, מג[  ]  'עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהוויהי נועם ה' אלוקינו '

 שלמים מציון, תשע"ז    תשע"ומעיינות מהרצ"א,    תורה, תשע"ו

  ?ורוש השתמש, ומתה אשתוומדוע בלשצר שהשתמש בכלי המקדש, מת בעצמו, ואילו אחש

 אשכול יוסף, תשע"דמ, ט[  ] )והיה קודש(

 )והלבשת את אהרן( [עין טובה מתלמידי אברהם אבינו] ?במעלת אהרן הכהן שזכה ללבוש את החושן

 שלמים מציון, תשע"ומ, יג[  ]

זרע שמשון, מ, יז[ ] )בחודש הראשון בשנה השנית( ?מדוע המתינו ע"ב יום מסיום המשכן עד חנוכתו

 תשע"ו

 דברי שי"ח, תשע"דמ, יז[  ] )הוקם המשכן( [מנהגהדין או המצד ]דברים שצריך לעשות בעמידה 

   מעדני אשר, תשע"ד    דאשר ליהודה, תשע"מ, יח[   ] )ויקם משה את המשכן( ואין מורידין מעלין בקודש

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

מעדני מ, יח[  ] )ויקם משה את המשכן( [שינוי מיקום דפנות הסוכה, מנהג עטרה בטלית]קרש שזכה בצפון 

מעדני     עולמות, שלו     מחמדי התורה, תשע"ה    נוה ההיכל, תשע"ג   שלמים מציון, תשע"ו    אשר, תשע"ד

 נר יששכר, תשע"ח    נר יששכר, תשע"ח    אשר, תשע"ו

)ויקם משה את  ]חזרה ממתנה שניתנה[התגרש מאשתו ומבקש להסיר שמה מפרוכת בית הכנסת 

 )כט פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'מ, יח[  ] המשכן(

]מעלין בקודש ואין מורידין, ירושה בשררה, חזקת מצווה, ירושה  מתפקידו ריאהבעל ק העברת

  נוה ההיכל, תשע"ומ, יח[  ] )ויקם משה את המשכן( במצווה, בעל קריאה בשכר או בחינם[

 )ויקם משה את המשכן( ?ות מלאכה ברביםהיאך הותר משה בהקמת המשכן, הרי ת"ח אסור לעש

  מחמדי התורה, תשע"ו   מעדני אשר, תשע"ומ, יח[  ]

 מעדני אשר, תשע"ומ, כ[  ] )ויתן את העדות(  ?אינו מונח בשכיבה כמו הלוחות בארון "תמדוע ס

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כו( -פניני הלכה נטילת ידים במי מזרקות בגינות נוי ופארקים 
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]שיעור אכילת פת כביצה, שיעור הזמן, בתחילת הסעודה לפטור ברכה ראשונה, שינוי עניני נטילת ידים 

 ]מ, ל[ )ויתן שם מים לרחצה( כתבי הקודש בסעודה[מקום, נגע במקום מטונף בסעודה, נגע בתפילין או 

 שלמים מציון, תשע"ז

גברא יש אך  ]כח גברא, פתיחת ברז החבית, האם ברז בבית נידון כברז של חבית, כחכלי לנטילת ידים 

 שלמים מציון, תשע"ח אין נטילה מתוך כלי, נטילת ידים מכלי בישול ריק, בשבת ובחול[

]מותר מגבית מסוימת, ומותר מגבית כללית, כשגבו והסתבר שיש לו, סמכות גבאי צדקה  מותר צדקה

שנות, וגבולות הסמכות, גבו לשבוי ושוחרר, גבו לחולה והבריא, גבו להכנסת כלה ובטל השידוך, ל

 , קמדתעולמו מ, מב[ ]תתקיים בעתיד, אספו יותר מהדרוש[ התחייבות בהוראת קבע, ספק אם המצוה 

 

 סיום חומש שמות :דיומאמענייני 

 

]השמחה בסיום מסכת, סיום רוב מסכת, השתתפות בסיום עם המסיים, ברכת שהחיינו עניני "סיום" 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  בסיום חיבור ספר תורני[

 שלום' ה, איזו סעודה נחשבת סעודת מצוה, מצו סעודת נחשבתהאם  תמסכ יוםס עודה]ססיום מסכת 

ה, סיום כריתת עצי המערכה, הקדמת תור בדברי"ח ת שדורשים סעודה, מצוה בר 'למילה שלישי, 'זכר'

, ספר הזוהר, חיבור ספר תורני, פטור או איחור הסיום לתאריך רצוי, מסכת בשס, סדר משניות, שו"ע

 בסיום ויין בשר אכילתן, בטלפו סיום שמעמתענית בכורים, שיעור אכילה בסעודה הפוטרת מתענית, 

לפוטרו  סיום בסעודתביום חופתו  חתן השתתפותם, הסיו ביום תחנון אמירת, הימים בתשעת מסכת

 עולמות, רטז  ית בהשתתפות בסיום[מתענית, סיום לפטור מתענית בערב ר"ה, פטור נשים מתענ

 דברי שי"ח, תשע"זסיום מסכת בערב פסח  

 עומקא דפרשה, תשע"ב  הקהל, מי אומר, טעם המנהג[]הפסק, הבדל בין העולה לבין חזק חזק ונתחזק   

 

 פרשת פרה :מענייני דיומא

 

 נפלאות שמשון, תשע"זמדוע נצטוו במרה על פרה אדומה?  

 שבילי פנחס, תשע"ב כפרת הפרה על חטא העגל, והרמז בפסול שתי שערות שחורות 

  במשנת הפרשה, תשע"ה  הקשר בין פרה אדומה לטעותו של קורח

  אורות הגבעה, תשע"ד   ההגר"א גניחובסקי, תשע"  מלאכה הפוסלת וניחותא דבעלים בפרה אדומה

 עשר עטרות, תשע"ח

ה בלא ניחותא כיצד פסל]שפסלה לקרבן[ עשה מלאכה בפרה אדומה של חבירו חייב לשלם נזק 

   ההגר"א גניחובסקי, תשע"  דבעלים
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שבילי חז"ל הסמיכו טהרת הפרה לימי הפורים לטהר אותנו מהארס שנשאר ממלחמת עמלק 

 פנחס, תשע"ח

   השע"תהגר"א גניחובסקי, הליכה בשני שבילין שאחד מהם טמא, ולא ידוע איזה מהם טמא  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דעל כהן גדול בבין השמשות   הזאה

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד הזאה מאפר פרה אדומה שספק נטמאה 

    תשע"ד  זרע ברך, הקשר בין הצלת משה מחרב פרעה, לפרה אדומה 

]מקור דין הסתמכות אחר הרוב, רוב לפנינו ורוב שאינו לפנינו, הלימוד מפרה אדומה, בגדרי רובא וחזקה 

 אשר ליהודה, תשע"ד  [ יט, ב]חקת התורה( )זאת היתר אכילת גבינות[ 

נר יט, ב[  ] )זאת חקת התורה( האור הבהיר, תולדת החושך וההסתר -מי יתן טהור מטמא" "

 יששכר, תשע"ה

ע"פ הגר"מ  -צירוף חודש אדר לחודש ניסן חשבתי דרכי  -הקדמת פרשת פרה לפרשת החודש 

 אוסף גיליונות, תשע"חשפירא זצ"ל  

)זאת ? אסור לנסות להבין את טעמי מצוה זו' האם בשל היות מצות פרה אדומה 'חוק בלא טעם

 במשנת הפרשה, תשע"ויט, ב[   ] חוקת התורה(

פרי ביכורים, יט, ב[   ] )זאת חוקת התורה(המיוחד שבפרה אדומה שבכך היא תשובה לאומות העולם 

 דברי שי"ח, תשע"ו    תשע"וזרע ברך,     תשע"ו

)פרה הקטרוג מכיבוד האב של דמא בן נתינה והתיקון ע"י קנית הפרה ממנו בדמים מרובים 

 שבילי פנחס, תשע"ב ב[ ]יט, אדומה תמימה(

]מזיק בנתכוין לבשר חזיר,  הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה

הגר"א  ב[ ]יט, )פרה אדומה תמימה( ש לחברו והצילו, הזיק בול יקר והעלה מחיר הנותר["היזק יי

 גניחובסקי, תשע"ג

ד, יחישל  בהקדש גם או ציבור תודבנב רק נאמר האם] "לב בית דין מתנה" הנלמד מפרה אדומה

ניח ענפי הושענות שימוש חולין בחפצי קדושה , הנחת יריעות ס"ת שנפסלו בארון הקודש, ספרי נביאים, לה

על ארון הקודש, ארון קודש פרטי שפסקו להשתמש בו, הנחת ספרי לימוד או מגבעת וחליפה על במת 

הדלקת נר הדיוט  ת, הכנס בבית שקט לגרום כדיהבימה  על לדפוק, הבימה על להישעןקריאת התורה, 

שימוש בשקית התפילין ואחסון מנר בית הכנסת, אכילה ושתיה בבית הכנסת, שימוש בריהוט בית הכנסת, 

  ב[ ]יט, )פרה אדומה תמימה( ]מראה או צבע לתפילין, פריסת פרוכת בית הכנסת לחופה או לנוי סוכה

 עולמות, שמט

 תשע"ה    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג ב[ ]יט, )פרה אדומה תמימה( פרה אדומה שאינו ניכר בזק יה

 שפת אמת, תרל"איט, ב[  ] )זאת חוקת התורה(? כיצד אפשר להגיע לדביקות מתוך מלאכות העולם

 מגישי מנחה, תשע"היט, ג[  ] )ונתתם אותה אל אהרן הכהן(  הזאת שלישי דוחה שבת או לא

במשנת יט, ו[  ] )ולקח הכהן עץ ארז( ?אדומההו לעתיד לבוא 'עץ ארז' עבור שריפת הפרה כיצד ישיג

 הפרשה, תשע"ה
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 ]זמן קריאתה, טעמי קריאתה, מדאורייתא או מדרבנן, קטן, אמירת אב הרחמים[קריאת פרשת פרה 

 רוממות, תשע"ז

 (ואוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל - הלכה בקרוב ממש למעשה אולם ההזאה החדיש...

 

 שלושים יום קודם הפסח :מענייני דיומא

 

 דבר הלכה, תשע"ז חצובה לפסח, כלי זכוכית, כלי פיירקס, כלי פלסטיק[הכשרת ]מדיני הגעלת כלים 

]טעמי איסור קטניות, לחולים,  האם מותרים בפסח? ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות,

 שמעתא עמיקתא, תשע"זבתערובת, ביטול ברוב, ביטול ברוב לכתחילה, קטניות שנפסלו ממאכל כלב[  

ו ריח רע המתנדף כעבור ]תרופות עם תערובת חצץ שנפסל מאכילת כלב, חמץ שעלישאלות בהלכות פסח 

שבועיים, הודעה על תקלה של קטניות, חיוב בדיקת חמץ של דייר בקומה תחתתונה בחדר המדרגות, מינוי 

שליח לבדיקת חמץ בטלפון, אכילת מצות חמץ בערב פסח, אכילה בערב פסח מצות שאינן חמץ אך נאפו 

  פניני אי"ש, תשע"ח שלא לשמן[

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז  חמץ בערב פסח

 תורה והוראה, תשע"וקיום מצות השבת אבדה   -במסגרת סידור הבית לפסח 

 תורה והוראה, תשע"ד  ]העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות ומחיר[קניות לפסח 

של בדיקת חמץ  המה דינ תי עדיף לקיימה,ומ ,תחייב במצוות בדיקת חמץממביתו ]היוצא ת חמץ בדיק

מוקדמת? האם מברכים על בדיקה זו? האם מכירת חמץ פוטרת מן הבדיקה? ומה הדין במי שמשאיר 

 תורה והוראה, תשע"ז  [אחרים בביתו?

  שלמים מציון, תשע"והעברה בלא חיפוש  

 תשע"ז   דברי הלכה, תשע"ודיני בדיקת חמץ  

 נר יששכר, תשע"ד  ?האם צריך להקנות את המצות לאורח, כדי שיצא ידי חובה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד  ם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנהתרופות ע

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז  עצמית, מכירה מרוכזת[ ]ע"י הרב, מכירהמכירת חמץ לגוי 

 מים חיים, תשע"ו   שמעתא עמיקתא, תשע"ו  ]הכשרת המטבח, כשרות המוצרים[ הלכות מצויות לפסח

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comלוח את המילה 'צרף' לכתובת  יש לש
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