
 

 

 

     

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים             תרומהפרשת למקומות  ימרא    
 

 

תורה והוראה   תורה והוראה תשע"ב  (הסיבה לשמחה, וגדריה בהלכה)משנכנס אדר מרבים בשמחה 

  תשע"ה

 

 בניית המשכן והמקדש      נושא מיוחד בפרשה

     אוריתא, תשע"בה[  -כה, ד]  (התחש והחילזון ותוצריהם)מן המותר בפיך במצוות ובתשמישי קדושה 

 עולמות, קצג    מאור השבת, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ד

 ממשנתה של תורה, תשע"ד  נר יששכר, תשע"בכה, ח[  ]  (ועשו לי מקדש)בלבבי משכן אבנה 

 הגר"א עוזר, תש"ע כה, ח[]  (ועשו לי מקדש)משכן שילה 

 הגר"א עוזר, תשע"ב כה, ח[]  (ועשו לי מקדש) הוספה על העיר ועל העזרות

 זרע ברך, תשע כה, ח[]  (ועשו לי מקדש)חלות הקדושה בבית המקדש הראשון 

 מעדני אשר, תשע"ג כה, ח[]  (ועשו לי מקדש)בנין בית המקדש האם דוחה שבת 

  ע"דמאור השבת,   כאיל תערוג, תשע"ד כה, ח[]  (ועשו לי מקדש)ואחזקתו מעלת בניית בית כנסת כבודו 

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

 עולמות, מד  כה, ח[]

]של ערים, של כפרים, של יחיד, בתי כנסת שכונתיים, ישיבות, בתי כנסת על קברי מכירת בתי כנסת 

  עולמות, צג כה, ח[]  (ועשו לי מקדש) צדיקים, עיירות שחרבו[

   ע"ההגר"א גניחובסקי,  כה, ח[] (ועשו לי מקדש)בניית בית המקדש ביום, בספק לילה, ובלילה, ע"י נשים 

 שלמים מציון, תשע"ו

 כה, ח[] (ועשו לי מקדש)בניית בית המקדש ע"י נכרי או קטן,  האם מצוה על הציבור או על כל יחיד 

 מעדני אשר, תשע"ה

 בשבילי אוריתא, תשע"בכה, י[  ]בנית הארון האם היא מצוה, ומדוע נגנז 

 תורה והוראה, תשע"ג כה, לא[]  (ועשו לי מקדש)איסור עשיית מנורה בעלת שבעה קנים 

           

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 
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 חס, תשע"ושבילי פנ[ כה, א]גדולים מעשי חייא ]ביהמ"ק דלמטה כנגד ביהמ"ק שלמעלה[ 

 קול יעקב, תשעו[ כה, ב]האם יש הידור לתת צדקה בשטרות חדשים ויפים 

 שלמים מציון, תשע"ו כה, ב[]  (מאת כל איש)]מומר מחלל שבת בפרהסיא[ ממי לא מקבלים תרומה 

  מדי שבת בשבתו, תשעו כה, ב[]  (ויקחו לי תרומה)לי הכסף ולי הזהב 

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

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

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

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   תורה והוראה, תשע"ד כה, ב[]  (ידבנו לבו)האם התחייבות לצדקה בלב מחייבת 

 עולמות, יד

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

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

 קב ונקי, תשע"ה

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

 מעדני אשר, תשע"ג כה, ה[]  (ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים)הריגת בעלי חיים לצורך עורותיהם 

               כה, ה[]  (שש ומתפאר בגוונים שלו, רש"י)התחש ככיסוי למשכן, האם אינו מסמל גאווה? 

 ד"שבילי פנחס, תשע

 כה, ח[]  (ועשו לי מקדש)]בקידושי אשה ובקנינים[ קבלת חפץ ע"י אדם חשוב, נחשבת כנתינה על ידו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

 מעדני אשר, תשע"ד כה, ח[] (ועשו לי מקדש)מדוע הותקן בגג המקדש 'כליא עורב' ]דחליל[ 

 אשכול יוסף, תשע"ג כה, ח[]  (לשמי, ברש"י –'לי' )מדוע הקפידה התורה בתרומה על "לשמה" 

 כאיל תערוג, תשע"ו כה, ח[]לימוד תורה "לשמה", גדרו ומעלתו 

עשיית מצוה שאסור לקיימה, האם קיים מצוה ]מילה בשבת כשמתו אחיו, אכילת מצה לחולה, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד כה, ח[]  (ועשו לי מקדש)האם מוציא את מי שאינו אסור[ 

      (ועשו ארון עצי שיטים)יד ורב, בזריזות ע"י שליח, בהידור ע"י שליח ]בתלממצוה בו יותר מבשלוחו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד כה, י[]

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

 ע"דתשממשנתה של תורה, 

 מעדני אשר, תשע"ד כה, יד[]  (הארון בהם לשאת את)מי נצטוה לשאת את הארון כוהנים או לויים 

                אורות הגבעה, תשע"ד    מעדני אשר, תשע"בכה , טו[  ]  (לא יסורו ממנו)איסור הורדת הבדים בעת המסעות דוקא בארון 

  עומקא דפרשה, תשע"ד
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 "ב, תשעמעדני אשר[  כה,כא]  (ואל הארון תתן את העדות)  הנחת ספר תורה פסול בארון קודש

   מעדני אשר, תשע"ב[  כא, כה]  (שברי לוחות מונחים בארון) כיבוד ת"ח ששכח תלמודו מחמת חולי

 מעדני אשר, תשע"ה

 נוה ההיכל, תשע"ה כה, כג[]  (ועשית שלחן עצי שיטים)משחקי בניה בשבת ]לגו, דופלו[ לקטנים 

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

 מעדני אשר, תשע"ב[  ל, כה]  (לחם פנים לפני תמיד) האם יש חיוב לאפות בבית חלות לכבוד שבת

 מעדני אשר, תשע"בכה, ל[  ]   כמה ימים היה מותר לאכול את לחם הפנים

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

  מחמדי התורה, תשע"ו   עולמות, רמ"ד

                        [ל, וכ]  (קרש שזה להנתן בצפון) , מקור מנהג עטרה לטליתטענת חזקה בקיום מצוות

 עולמות, שלו  מחמדי התורה, תשע"ה  "גתשענוה ההיכל, 

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

  ע"ומחמדי התורה, תש

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

  

 

 

 

 

 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 תשע"ה תשע"ד, תשע"ג, תשע"א, תש"ע, ,תשס"ט     שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

    תשעו תרומה פרשתממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור    - תרומהות על פרשת קובץ גליונ

 עלונים( 11)

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

 עמ'( 42)  והפילפול
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