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 תשע"ז - שבת טיש
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 תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז     - להתעדן באהבתך

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - צדיקים סיפורי
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 ותעשרלצפיה 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

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_20_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194_20_77.pdf
http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47397
http://beinenu.com/alonim


 

 

❊  ❊  ❊  ❊  ❊ 

 

 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשס"ט  תש"ע  תשע"א  תשע"ב  גתשע"  תשע"ד  התשע"  תשע"ו  רוזנבלוםשיעורי הרב 

 עמ'( 58)  תצוהלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 להעלות נר תמיד נושא בפרשה:

 

 זרע ברך, תשע"הל, ח[  ] המנורהזמן הדלקת 

הקריבהו לפחתך בנר שבת או בנר חנוכה, קידוש על יין ]הדלקת נרות בשמנים המאוסים לאכילה 

 נוה ההיכל, תשע"הכז, ב[  ]  [מאוס

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

 ההיכל, תשע"ונוה כז, כ[  ]  (להעלות נר תמיד)בנרות חנוכה דולקים או כבויים[ 

 עולמות, רצכז, כ[  ]  ]שבת, הבדלה, חנוכה, נר נשמה, בדיקת חמץ[הדלקת חשמל בתורת נר 

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

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

 ו"ל יוסף, תשעאשכוכ[  

 

 ציץ הזהב נושא בפרשה:

 

 שטיקל תורה, תשע"ה רליציאנעא גכה, ד[  ]  (ואלה הבגדים)האם הציץ היה 'בגד' כהונה 

היסח הדעת, כפרה ע"י לבישת ]כלי לענין טומאה, חיוב משמוש למניעת 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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו]כח, לח[ 

 

 

 

 

 ותעשרלצפיה 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

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_20_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/290_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/290_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/135_20_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_19_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_19_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_20_76.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47397
http://beinenu.com/alonim


 

 

שלמים כח, לח[  ] (על מצחו תמיד) איסור היסח הדעת בתפילין בזמן שאינו מקיים מצוה בהם

  תשע"ו מציון,

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

מלאכת כח, לח[  ] (על מצחו תמיד) גם אם הכה"ג לא ילבש את יתר הבגדים מכפרהאם ציץ 

 מחשבת, תשע"ז

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

 במשנת הפרשה, תשע"ו מגוף המשכן או מכלי המשכן[ 

 

 סנדק בברית כמקטיר כקטורת נושא בפרשה:

 

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

 ו"אשכול יוסף, תשעל, ז[  ] (קטורת סמיםוהקטיר עליו אהרן ) חדשים לקטורת(במשפחה זאת, 

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

והקטיר עליו )  הבטחת סנדקאות[לברכי ת"ח, מינוי שליחות בסנדק, סנדק פעמיים באותה משפחה, 
 עומקא דפרשא, תשע"ה ל, ז[   ] (אהרן קטורת סמים

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

סנדק כגון שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית היום, או כגון  יודעים, כשיש ספק אם יהיה

ר לא יהיה סנדק ”ר יוכל לשמש כסנדק, ובאם האדמו”המצוי אצל חסידים שאינם יודעים עם האדמו

והקטיר )  ]יכבדו את הסבא, והסבא יודע על כך, האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמירת תחנון

 וישמע משה, תשע"ו , ז[  ל] (עליו אהרן קטורת סמים

 עולמות, כח ל, ז[  ] (והקטיר עליו אהרן קטורת סמים)  סנדקאות בשני אחים

 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כט, לג[ בהם(

אכלו אותם אשר )ו ]לא בא לכפרה, אכילה ע"י ישראל[האם יש מצוות אכילת קדשים בקרבן פסח 

 זרע ברך, תשע"ה ]כט, לג[ כופר בהם(
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 שאר עניני הפרשה: 
 

רבינו משה  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

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

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"דכ[ 

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

 פנחס, תשע"ו

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

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

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

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

 החיזוק, תשע"ד

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

  ע"דתש השבת,

 אשר ליהודה, תשע"דכח, ב[  ]  (לכבוד ולתפארת)מצוות בגדי כהונה 

הגר"א גניחובסקי, כח, ב[  ]  [ריבוי בשיעורים] לבישת בגדי כהונה עם כלאים שלא בשעת עבודה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   תשע"ה

 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

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

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

 מעדני אשר, תשע"ו כח, ב[  ]  (לכבוד ולתפארת)

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

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

 מחשבת, תשע"ז

 אורות הגבעה, תשע"דכח, ג[  ]  [ודין יתור בגדים]כהן מחוסר בגדים האם דינו כזר 

  ו"דברי שיח, תשעכח, ג[  ]איסור לבישת בגדי כהונה לזר 

 אורות הגבעה, תשע"הכח, ד[  ]  [אף שנעשתה כבר מצוותן]מעילה בבגדי כהן שבלו 

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

 כח, ט[ ]  [פיתוח חותם תפתח, ונבקעות ע"י שמיר, האם השמיר היה בעל חיים] רמאקיום מצוה בג

 בארה של תורה, תשע"ד

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

 מאור השבת, תשע"ו ]כח, יג[ זהב(
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ו את החושן )וירכס  ]קשר של קיימא, מצוות קשירה בכל יום[כיצד קשרו את החושן בשבת? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כח, כח[מטבעותיו( 

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

 ע"ג, תששכול יוסףא

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מעדני אשר, תשע"ה    ע"התש

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

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

 מעדני אשר, תשע"ו   ]כח, לא[תכלת( 

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

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

 גניחובסקי, תשע"ו

 

 ה למגילת אסתרוהקשר בין פרשת תצעניני 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 

הרב שיעורי  )ונשמע קולו בבואו אל הקודש( ]כח, לה[ ההקבלה בין כלי המשכן למגילת אסתר

 רוזנבלום, תשע"ב

מדוע יש בכוחה להחזיר בתשובה? מדוע שמחו יש בתכלת כפרה על חטא לשון הרע? מדוע 
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  )כליל תכלת( ]כח, לא[ היהודים בראותם 'תכלת מרדכי'?

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 
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