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 (חינם )קישורים להורדה     כי תשאפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

  תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ז - שבת טיש

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 תשע"ו   תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   - איש לרעהו

  ג"תשע   ד"שעת   תשע"ה   תשע"ו   - דברי יושר

 תשע"ה   תשע"ו - להתעדן באהבתך

 ג"תשע   ד"עתש   תשע"ז - צדיקים סיפורי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   - ישרים דברי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצרות גאוני הדורות 

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_21_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_21_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_21_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_21_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_21_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_21_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_21_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_21_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_21_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_21_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_21_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194_21_77.pdf
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 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

 תשס"ח   תשס"ט  תש"ע   אתשע"   תשע"ב  תשע"ג   תשע"ד   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 59)  כי תשאלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 חטא העגל נושא בפרשה:

 

)ויקרא אהרן ויאמר חג לה'  י"ז בתמוז יום הורדת הלוחות[בטל החג שהיה צריך להיות ב] בטל התמוז

 מאור השבת, תשע"ו]לב, ה[  מחר(

 )ויהי כאשר קרב אל המחנה(יד כשנודע לו החטא ר משה את הלוחות רק כשירד, ולא ממדוע שב

 אורות הגבעה, תשע"ז   אשכול יוסף, תשע"ו [ לב, יט]

      תשע"ג אשכול יוסף, [ טלב, י] )וישלך מידיו את הלוחות(מניין הותר למשה רבינו לשבור את הלוחות 

 אשכול יוסף, תשע"ו

 נר יששכר, תשע"ז   נר יששכר, תשע"ו     נר יששכר, תשע"דלב, כא[    ] הנהגת אהרן בחטא העגל

   מחמדי התורה, תשע"ו    אשכול יוסף, תשע"ג

)וירא העם כי בשש  ]חטא העגל, בחטא אדם הראשון[מידת הבהלה ב הרסהמעלת המתינות מול 

 תשס"חשיעורי הרב רוזנבלום, ]לב, א[  משה(

מה זה ועל מה זה', חטא מכירת יוסף, ותשובת מרדכי  ]'לדעתהקשר בין חטא העגל למגילת אסתר 

 תשע"דשיעורי הרב רוזנבלום, ]לב, א[  )כי זה משה האיש( כפי שבאה לידי ביטוי בקריעת הבגדים[

קים, כיצד תוקן הדבר ב'פרה אדומה', וכיצד ]הקשר בין חטא העגל ל'חומרות' הצדואמונת חכמים 

 שיעורי]לב, א[  )ויקהל העם על אהרון..קום עשה לנו..(הדבר בא לידי ביטוי בדברי מרדכי לבני דורו[ 

  הרב רוזנבלום, תשע"ג

אהרון, גדעון ודוד, חטאם של עם ישראל בסעודת אחשוורוש והימנעות ]סיבת עונשם של  חילול ה'

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א]לב, ה[  )וירא אהרון ויבן מזבח( מרדכי להשתחוות להמן[

הזקנים, מה התחדש למשה כשראה את מעשה העגל  70-]הויכוח בין משה לאהרון ושבירת הלוחות 

שיעורי הרב ]לב, יט[  )וירא את העגל ומחולות( שלא שמע כבר מ ה' בהר, ההבדל שבין משה לנח[

  וזנבלום, תש"ער

 מגישי מנחה, תשע"ועשיית דמות שור ולא דמות אדם 

בכל שבת מחזיר משה לישראל את שני הכתרים שניטלו בחטא העגל, בזכות מצוות התפילין 

 תשע"זשבילי פנחס, 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_21_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_21_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_21_77.pdf
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 שמירת השבת נושא בפרשה:

 

 זרע ברך, תשע"ולא, יב[  ]  (שבתותי תשמורו)  בנית המשכן או המקדש האם דוחה תוספת שבת

 תשע"ז   פניני דעת, תשע"דלא, יג[  ]  (לדעת כי אני ה' מקדשכם) שבת קודש זמן התקרבות להשי"ת

 עולמות, קצולא, יד[  ](  ושמרתם את השבת)הזמנת מחלל שבת לסעודה או תפילת שבת 

הגר"א לא, יד[  ]  (ושמרתם את השבת) הנחת תפילין בשבת למהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

  תשע"דגניחובסקי, 

  משמרת הכשרות, תשע"גלא, יד[  ]  (ושמרתם את השבת) מומר לחילול שבת פסול לשחיטה

 נוה ההיכל, תשע"ולא, יד[  ]  (ושמרתם את השבת)שהיה על כירה בשבת 

]לרוץ כשיורד גשם, לתת לילדים מתנות בשבת על השתתפות בחברת תהילים כמה הערות בדיני שבת 

שכר שבת, מדוע יש פסוק מיוחד שפק"נ דוחה שבת, כיבה נר בשבת לחולה שאיב"ס מדוע לא הוי טועה  –

 מעדני אשר, תשע"זלא, יד[  ]  (ושמרתם את השבת)  בדבר מצוה של ביקור חולים[

 תשע"והגר"א גניחובסקי, לא, יד[  ]  (ושמרתם את השבת) הדליק בשוגג אש בשבת מה יעשה

]אוטובוס, הודעות מוקלטות, חשמל, נטיעה בשבת, נייר שיוצר פרטי דינים לגבי "מעשה שבת" 

  (ושמרתם את השבת) בשבת, קדירה שבלוע בה איסור שבת, קשר בשבת, ירקות ופרחים שנקטפו בשבת[

 נשיח בחוקיך, תשע"ז לא, יד[  ]

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ולא, יד[  ]  (ושמרתם את השבת) עירה תבשיל בכף חלבית בשבת מה יעשה

 שמעתא עמיקתא, תשע"ולא, טו[  ] ]מלאכה בגרמא[ נוי מצב שעון שבת, בשבת ויו"טשי

 מאור השבת, תשע"גלא, טז[  ]  (ושמרו בני ישראל) זמני כניסת ויציאת שבת

]הרהור על עסקיו, התעסקות בשידוכים, שטרי הדיוטות, הזמנה  דיני ממצוא חפצך ודבר דבר

 דברי שי"ח, תשע"ז לא, טז[  ]  (ושמרו בני ישראל)לאירועים, מכתב, עיתון[  

  שלמים מציון, תשע"ו ]בקידוש היום[ קידש על היין ונמצא חומץ

 שלמים מציון, תשע"ו  ילת אסתר[ג]ראיה ממדרש במ אמירת "לכבוד שבת" בסעודות שבת

 פניני דעת, תשע"זלא, טז[ ]  ()ושמרו בני ישראל שבת קודש זמן התקרבות להשי"ת

    במשנת הפרשה, תשע"ולא, טז[  ] ]ביאור דברי האור החיים[פיקוח נפש בחילול שבת לחיי שעה 

 מגישי מנחה, תשע"ו     די התורה, תשע"ומחמ

שלמים מציון,    התורה, תשע"ומחמדי לא, יז[  ]  (וינפש) ]וביו"ט, והנפק"מ להלכה[נשמה יתירה בשבת 

 תשע"ו

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196__ookk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196__ookk.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_76.pdf
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 שאר עניני הפרשה: 

 

 תשע"ומדי שבת, ל, יא[  ]  (כי תשא)הפרט והכלל בעם ישראל 

עולמות,     נוה ההיכל, תשע"דל, יב[  ]  (ולא יהיה בהם נגף) מנין בני ישראל, מפקד אוכלוסין בהלכה

 מאור השבת, תשע"ז    תורה והוראה, תשע"ו   קנה

אורות הגבעה,       אשר ליהודה, תשע"דל, יב[    ]  (איש כופר)  חיוב נשים וקטנים בתפילת מוסף

 עולמות, יג   תשע"ד

 המצוות בפרשה, תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"בל, יג[  ]  ת מחצית השקלומצו

וכיצד הדבר רמוז בדברי אסתר 'לדעת מה זה ועל ]מחצית השקל כתיקון לחטא העגל ומכירת יוסף 

שיעורי הרב רוזנבלום,  יג[-]ל )מחצית השקל(  [כנגד מה כיוונו המן ואחשוורוש במספר י"ג ,'מה זה

    תשע"ב

מלאכת מחשבת,  [די,]ל (מבן עשרים שנה ומעלה)מאיזה גיל מתחייבים בנתינת מחצית השקל? 

 תשע"ז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  [די,]ל (מבן עשרים שנה ומעלה)טומטום או קטן במצוות מחצית השקל  

מאור   ( ]ל, יח[)ועשית כיור נחושת ]כנו, מיקומו, קידוש ידים ורגלים, גודלו, מים שלנו[כיור הנחושת 

 השבת, תשע"ו

 זרע ברך, תשע"ול, יט[ ]  [האם עובר בלאו]העשיר לא ירבה במחצית השקל 

ורחצו אהרן ובניו )  [נקיון הרגלים והידים, או קידוש הגוף כולו ע"י רחיצתם]  קידוש ידים ורגלים

מלאכת מחשבת,     מעדני אשר, תשע"ו    הגר"א עוזר, תש"על, כא[  ] ממנו את ידיהם ואת רגליהם(

 תשע"ו

 מגישי מנחה, תשע"ז  ל, כא[] ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם() בלבדקידוש ידים 

 תשע"ז  אורות הגבעה, תשע"דל, כה[  ]  (קודש יהיהשמן משחת )  מעלת שמן המשחה

  הגר"א עוזר, תשע"גל, לב[  ]  (קודש יהיה לכם) מעילה בריח הקטורת

ברכה על יין ]יין צלפים, ברכה על יין שאינו מענבים, או יין מהאי קפריסין, ברכת "יין קפריסין" 

 שלמים מציון, תשע"ו  ]ל, לד[ )ולבונה זכה( העשוי מענבים ללא חרצנים[

]מעילה בקול ומראה, בקדשים ובקדשי בדק הבית, כגזל ממון הדיוט,  או מעילה בריח הקטורת 

הגר"א   ]ל, לז[)והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך לה'(  כלקיחת מצוותם[

 עוזר, תשע"ו

  עומקא דפרשה, תשע"גלא, יח[  ]  [ראשונים ושניים, כתב, נס]לוחות הברית 

 תשע"ז   נוה ההיכל, תשע"בלב, ה[  ]  [רפואה שאינה טבעית, מכומר] זרההצלה וריפוי בעבודה 
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  נשיח בחוקיך, תשע"ולב, יא[  ]  [והחזו"אבמחלוקת הגר"ח ]כוונה בשמו"ע ובברכת אבות 

במשנת הפרשה, יח[  -לב, יז]  (קול מלחמה במחנה) האם ידע משה שיהושע ינהיג את העם אחריו

 ישיבת מיר, תשע"ז   תשע"ו

)ומשרתו  התורני'[]'הצעיר באלפי ישראל' מול 'הישיש  ישוב הדעת בהנהגה רק מתוך עמלות בתורה

 שלמים מציון, תשע"ז ]לג, יא[ יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל(

)ומשה יקח את האוהל ונטה לו  ]עשה לך רב, במקום גבוה, ראש כולל[הרב והשעון ומה שביניהם 

 בארה של תורה, תשע"ז  ]לג, ז[מחוץ למחנה( 

 תשע"וזרע ברך, לג, יט[  ]  [הגומל לחייבים, אל תהי רשע בפני עצמך]נוסח ברכת הגומל 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז ]לג, כג[ )ופני לא יראו( השגות האדם בהנהגת ה'

  במשנת הפרשה, תשע"הלד, א[  ]  (פסול לך) פסולת הלוחות היתה למשה

  שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב ]לד, ו[ (ה' ה' ..ארך אפים..)מתי יש תוקף לאמירת יג מידות 

 פניני איש, תשע"ז ]לד, ו[ (ה' ה' ..ארך אפים..)הנהגת הגרי"ש אלישיב זצ"ל באמירת י"ג מידות 

  (ושמרתם את השבת) בפיקוח נפש בשבת, להעדיף איסור קל ב'ודאי' או איסור חמור ב'ספק'

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ולד, יד[  ]

 עולמות, צולד, יז[  ]  (אלהי מסכה לא תעשה לך) איסור יצירת צורת אדם ומשמשי מרום

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ולד, יט[  ]  (פטר שור ושה)  קדושת בכור בהמההפקעת 

]שעת חלות הפדייה, דין פטר החמור קודם הפדייה, ממון כהן או ממון ישראל, מצוות פדיון פטר חמור 

 מאור השבת, תשע"זלד, יט[  ]  (ושהפטר שור ) ספק פטר חמור[

הגר"א  לד, כד[ ]  (בעלותך לראות) הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל, וכן לפטור מקרבן פסח

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   גניחובסקי, תשע"ד

תורה והוראה,    עולמות, קמב  לד, כו[]  (לא תבשל גדי בחלב אמו)זמן ההמתנה בין אכילת בשר לחלב 

 תורה והוראה, תשע"ז   ע"גתש

  קול יעקב, תשע"ולד, כו[  ]  (לא תבשל גדי בחלב אמו) שאלות מצויות בעניני בשר בחלב 

לא ) [יתאיעוף דרבנן אך אבר מן החי דאור]תרנגול חי שנפל לחמאה רותחת ומת, אסור בהנאה 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד לד, כו[]  (תבשל גדי בחלב אמו

הגר"א לד, כו[  ]  (לא תבשל גדי בחלב אמו) [חם מאוד, מר מאוד]אכילת בשר בחלב שלא כדרכו 

  גניחובסקי, תשע"ו

שלמים     תורה והוראה, תשע"דלד, כז[  ]  (על פי הדברים) [מאיסור כתיבה, למצווה]תורה שבעל פה 

   מציון, תשע"ז

 שלמים מציון, תשע"ז ]ברכת התורה, מצוות צריכות כוונה, קריאת שמע[תורה שבעל פה 
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, לעצמו או להוציא אחרים, טעם האיסור ]אמירתם בעל פה, אמירת ויכולו בקידושדברים שבכתב 

רי מפני חשש טעות, או כך ניתנה ללמוד או כך ניתנה ללמד, אמירת פרשת הקטורת, אמירת מזמו

תהילים, קדושה בחזרת הש"ץ כשמוציא אחרים, ברכה אחריתא בשבע ברכות המורכבת מפסוקים, 

  עומקא דפרשה, תשע"ולד, כז[ ]  (על פי הדברים) [נביאים וכתובים

 מעדני אשר, תשע"ו    כאיל תערוג, תשע"ולד, כח[  ]  (לחם לא אכל ומים לא שתה)קדושת האכילה 

 ]לד, כח[ הלוחות את דברי הברית()ויכתוב על ]היו בארון במשכן[ מתי ראו הנביאים את הלוחות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

 

 פרשת פרה :מענייני דיומא

 

 נפלאות שמשון, תשע"ז  מדוע נצטוו במרה על פרה אדומה

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

  במשנת הפרשה, תשע"ה  אדומה לטעותו של קורחהקשר בין פרה 

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

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

   ההגר"א גניחובסקי, תשע"  דבעלים

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הזאה על כהן גדול בבין השמשות

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

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

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

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

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

 תשע"היששכר, 

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 יט, ב[   ]  (חוקת התורהזאת )המיוחד שבפרה אדומה שבכך היא תשובה לאומות העולם 

 דברי שי"ח, תשע"ו    זרע ברך, תשע"ו    ביכורים, 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(
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תשא 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

 

 

]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

 תשע"גגניחובסקי, 

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

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

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

דלקת נר ה ת, הכנס בבית שקט לגרום כדיהבימה  על לדפוק, הבימה על להישעןעל במת קריאת התורה, 

הדיוט מנר בית הכנסת, אכילה ושתיה בבית הכנסת, שימוש בריהוט בית הכנסת, שימוש בשקית 

)פרה אדומה   ]התפילין ואחסון מראה או צבע לתפילין, פריסת פרוכת בית הכנסת לחופה או לנוי סוכה

 עולמות, שמט  ב[ ]יט,  תמימה(

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

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

 תרל"א

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

יט, ו[  ]  (ולקח הכהן עץ ארז) ?אדומההכיצד ישיגו לעתיד לבוא 'עץ ארז' עבור שריפת הפרה 

 במשנת הפרשה, תשע"ה

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

 רוממות, תשע"ז

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 

 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,  ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות, האם מותרים בפסח?

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

 

 תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,להצטרפות לרשימת 

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