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 (חינם )קישורים להורדה     בהר בחוקותית ופרש

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 שע"זת - שבת טיש

 תשע"ג - הפרשה מאורות

      תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

 תשע"ד  תשע"ד   תשע"ה  תשע"ה   תשע"ו - להתעדן באהבתך

 ג"תשע   ד"תשע  ד"תשע   תשע"ה  תשע"ה   "ותשע  תשע"ו   תשע"ז - צדיקים יסיפור

  תשע"ג   תשע"ד  דתשע"   תשע"ה  ה"תשע   תשע"ו    - ישרים דברי

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

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

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

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47209
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_33_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_33_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_32_33_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_33_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_33_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_33_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_33_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_33_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_33_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_33_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_33_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_33_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_33_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_33_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_33_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_33_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_33_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_32_33_77.pdf
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 עלונים( 12)   שע"ובחוקותי ת  שע"ובהר ת   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

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

   תשע"א  אתשע"  תשע"ב  תשע"ד  תשע"ד   הרב ברוך רוזנבלוםשיעורי 

 עמ'( 81)  בהרלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 עמ'( 51)  בחוקותילפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 

 רשת בהרפ
 

 נושא בפרשה: מצות השמיטה בשנה השביעית

 

נפלאות שמשון,  ]כה, א[ )וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור( ]דיון בדברי רש"י[מה ענין שמיטה להר סיני 

 תשע"ו

  מעדני אשר, תשע"ב    כה, ד[] (שדך לא תזרע)שטיפת דירה בשמיטה כשהמים ישקו את הגינה 

 שלמים מציון, תשע"ו   כה, ד[] ()שדך לא תזרעעית מלאכת הקרקע האסורה בשבי

והיתה שבת הארץ לכם ) ]נטילת אתרוג, שפיכת יין בהגדה[שימוש מצוה בפירות שביעית כשמפסידם 

     מעדני אשר, תשע"ב   כה, ו[] (לאכלה

     פניני דעת, תשע"ה  כה, ו[] (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)סגולת שנת השמיטה  

והיתה שבת הארץ לכם ) ם, הדלקה בשמן, סחורה[]יצוא לחו"ל, בליעת כליקדושת פירות שביעית 

 עומקא דפרשה, תשע"ה   הגר"א עוזר, תשע"ה כה, ו[] (לאכלה

שלא נהגו לטאטא כיום ]לולב עשוי לכבד בו את הבית, ו לולב והדסים -ד' מינים ית בקדושת שביע
דעת מהרי"ל דיסקין והחזון איש בדין קדושת , את הבית בלולבים, האם נוהגת בהם קדושת שביעית

שריפת לולב והדסים של שביעית , וטבעות מלולב של שביעית]קוישקל[ נרתיק , שביעית בלולב והדסים
 עולמות, כד [ קדושת שביעית בצמחים העומדים לריח, ובהדסים שנטעו לצורך מצוה, חמץבביעור 

במשנת הפרשה,   כה, ו[] (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)כיצד היא חזרה בתשובה של סוחרי שביעית? 

  תשע"ה

והיתה שבת )  ]הוצאה מרשות, הפקר, הפקר בתוך הבית[ביעור פירות שביעית אחר שכלה מן השדה 

     , תשע"ההגר"א גניחובסקי    כה, ו[] (הארץ לכם לאכלה

  אשכול יוסף, תשע"ד  כה, ו[] (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)נתינת פירות שביעית לגוי העובד ברשותו  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47209
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_32_33_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_33_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_32_33_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_32_33_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_32_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_33_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_33_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_33_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_33_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_32_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_32_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_32_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_32_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/24.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/24.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_74.pdf
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 רוממות, תשע"ו   זרע ברך, תשע"ב כה, ט[] (והעברת שופר)תקיעה בחצוצרות בבית המקדש ביובל  

במשנת  כה, כא[] (וכי תאמרו מה נאכל...וציויתי את ברכתי)רו של הרבי ר' זושא מידת הביטחון בביאו

    הפרשה, תשע"ד

עומקא דפרשה,    שבילי פנחס, תשע"ד   מדי שבת, תשע"ו  כה, כא[] (וציויתי את ברכתי)מידת הביטחון  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א   תשע"ב

או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה עליה, קדושה שניה ]דרבנן  שביעית בזמן הזה
לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן בית שני, האם היתה מדאורייתא מתוקף שבועת עזרא, דעת 

הגר"א עוזר,  הרמב"ם ביד החזקה בסהמ"צ בפירושו לש"ס ותשובותיו, האם צריך קידוש שנת שמיטה[

 תשע"ד

  ]כו, ב[ )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]היבול מופקר ואינו בבעלותו[ ביכורים בשנת השמיטה 

 מעדני אשר, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

 עולמות, מח ]אין עושין מצוות חבילות חבילות[ יין שביעית לארבע כוסות 

על האדם העושה את הפעולות בקרקע או  ]חפצא[ שביתת הארץ על הארץדין ] בשמיטהשביתת הארץ 
חיוב נשים , החורש בשדה חברו בשביעית, מי עובר בעשה של שביתת הארץ החורש או בעל הקרקע, ]גברא[

 -המשכיר ביתו , לזרוע קודם שביעית באופן שהזרע נקלט בקרקע בשנת השביעית, במצות שביתת הארץ
בו עבודות כשנעשות מצות שביתת הארץ בבית משותף , ביעיתהאם חייב למנוע מהשוכר מלעבוד בגינה בש

 עולמות, שג      עולמות, י  שאינן מותרות על פי ההלכה[

  שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב]כה, ח[  (וספרת לך) הקשר בין מצוות שמיטה ויובל לספירת העומר

]ניתנו לאכילה ולשימושים נוספים, "לכם, לכל צרכיכם", אף להדלקת הנר ולצבוע  הפסד פירות שביעית
 כביסה ומלוגמא ]רפואה[ , וכןאסור לשנות מצורת ההשתמשות הרגילה בהם, אסור לקלקלם, אך בה צבע
האם יש מצוה וחובה לאכול פירות שביעית כדי שלא ירקבו, ומה דין , שימושים הדומים לאכילהשאינם 

שיירי , החזרת שיירי מרק למקרר, נתינתם במקום חם וסופם לבוא לידי הפסד גרם הפסד פירות שביעית
שימוש "כדרך" בפירות שביעית: דיני אכילת פירות , ד פירות שביעיתר להפסשיעור האיסו, בצלחת מאכל

מי קובע את "דרך , ]מרק מעגבניות[בישול פירות שביעית שדרכם לאכול חיים , חיים או מבושלים
 תקתמה , "פופקורן" מתירס של שביעית, של שביעית "תרכיז מיץ" מלימון ותפוז, האכילה" של הפירות

 ,ניקוי חסה בחומץ של שביעית -קלקול מאכל שביעית כדי להשביח מאכל אחר , תרופה מרה במיץ שביעית
 , חיתוך פרי כשדעתו לאכול חציו בלבד, מרקחת מפירות חיים, טיגון ומשיחת מחבת בשמן של שביעית

סחיטת פירות שביעית , ירות שביעיתאכילה גסה של פ, נתינת פירות לתינוק שיקלקל את רוב האוכל
 , סחיטה לתוך מסננת דקה כאשר כל בשר הפרי נפרד מהמיץ, המותר והאסור: מיץ גזר ותפוזים -וריסוקם 

 עולמות, שיז  יין של שביעית לקידוש ולהבדלה ולארבע כוסות[, רסק תפוחים וחצילים

האם דיני השמיטה חלים על הצומח בבית, דהיינו , ]טיפול בעציצים בשביעית  עציצים וחממות בשמיטה
יסור זריעה האם יש א, הגדרת "בית" לענין דיני שביעיתהגדל בקרקע הבית, או רק על הצומח בשדה,  על

הגדרת עציץ נקוב ועציץ שאינו נקוב: , בשביעית בעציץ שאינו נקוב, ומה דין זריעה בעציץ שאינו נקוב בבית
הנחת עציץ , החומרים מהם עשוי העציץ: חרס, מתכת, עץ, או פלסטיק, קוטר הנקב המגדיר עציץ ל"נקוב"

עציץ , על קרקע מעציץ שאינו נקוב ומאהיל המתפשט צמח ,סי. וי. על צלחת, בגד, משטח פורמייקה או פי.
הנמצא בבית מרוצף נחשב "עציץ שאינו נקוב" היות והרצפה חוצצת בין העציץ לבין הקרקע שמתחת 

עציץ התלוי על , לבנין, והאם יש הבדל בין קומת קרקע לקומה שניה או על רצפה הנתמכת על ידי עמודים
העוקר , הגבהת עציץ נקוב מהארץ והורדתו , ביצוע שינויים במקומו של עציץ המונח על האדמה, מד""מע

העברת עציץ ממקום מקורה למקום , חנות לביתהעברת עציץ מ, דירתו כיצד ניתן להעביר את העציצים
, עציצים גדולים במיוחד, ות הבנויות בקרקע או בקירות הבנין ואי אפשר לטלטלןאדני, שאינו מקורה

מצע  ,חממות בשביעית גידולי, זריעה וטיפול בגינה הנמצאת על גג בית ודיני קדושת שביעית בגידולי הגינה
 ת, שיאועולמ  [מנותק, מצע מנותק בשטחי ספק א"י
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 יובל שנת החמישיםנושא בפרשה: 

 

 זתשע"נר יששכר,   [לבהיובל והיו] חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא - ובלמצוות השמיטה והי

זרע ברך,   כה, ט[] (וקדשתם את שנת החמישים שנה)שנים אתה מקדש ואין אתה מקדש חודשים  

    תשע"ג

זרע ברך,   כה, י[] (הכיפורים תעבירו שופר ביום)קדושת יובל מאחד בתשרי או מיום הכיפורים בו  

 תשע"ג

מידת הביטחון   ]שדה אחוזה, ספירת היובל, מנין היובל, תקיעת שופר, חזרת ירושת הבעל[בעניני יובל 
  עומקא דפרשה, תשע"ב כה, י[] (וקדשתם את שנת החמישים שנה)

    הגר"א עוזר, תשע"א  כה, מא[] (ושב אל משפחתו)יציאה בשש שנים וביובל בעבד עברי  

 

 האנושי לעובד היחסנושא בפרשה: 

 

    שפת אמת, תרנ"ח כה, נה[] (עבדי הם)]שטרי קודם[ בני ישראל עבדי ה' ולא עבדים לעבדים 

 תורה והוראה, תשע"ד כה, נה[] (עבדי הם)שביתת עובדים בראי ההלכה 

( לא תרדה בו בפרך) [בכיבוד לדבר דבר תורה לחינוך הילדים, בחוג הבית,]בישראל איסור רדיה בפרך 

    בארה של תורה, תשע"ז  [מו, כה]

 שאין עבודהשלש פעמים בתורה איסור רדיה בעבד, מה נכלל באיסור, ] בישראלאיסור רדיה בפרך 

, בבן חורין, דברי רבינו יונה על אנשים הסרים למרותו, ה, בעבד עבריל צריך שאינו עבודה, קצבה לה

ם ספרי בארון למקומו ספרה, אי השבת תור דברי לומר בחברו מפצירלרדות במי שאינו נוהג כשורה, 

ת מאשתו ובניו, לצורך בקשו האם עבר,  -ה אשעלא ו -פעולה נכללת ברדיה  ברומח ביקשציבורי, 

 מלבקש להימנע ישראל גדולי הנהגתקשה מנציגי ציבור לפעול לטובתו שלא כחוק, בחינוך בניו, 

 עולמות, שכה [מו, כה]( לא תרדה בו בפרך) ת[טובו מהזולת

נשיח  כה, מג[] (לא תרדה בו בפרך)כיצד ניתן בזמן הזה לעבור על איסור לא תרדה בו בפרך? 

 עולמות, תכה     קב ונקי, תשע"ה     בארה של תורה, תשע"ו    בחוקיך, תשע"ו

 

 נושא בפרשה: הונאת ממון

 

)ולא תונו איש את   ]שליח לדבר עבירה[שליח שמכר חפץ וביצע הונאת ממון האם בטלה השליחות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  כה, יד[] אחיו(

 תורה והוראה, תשע"ו   ן הזהבזמ ]קרקעות עבדים שטרות[היוצאים מן הכלל בדיני הונאת ממון 
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 תורה והוראה, תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"ג [גזילה במקח או רמאות במקחאונאת ממון ]

 אשכול יוסף, תשע"ד  כה, יד[] )ולא תונו איש את אחיו(איסור הונאת ממון בקטן 

 

 נושא בפרשה: אונאת דברים

 

הצועק לפני הקב"ה על אונאת דברים נענה , שם איסור לצער אדם, בממון, בגוף, כינוי]אונאת דברים 
מדרש או ישיבה הסמוכים לבתי לימוד בבית בשעת לילה מאוחרת,  בבית שמחהאיסור 'גזל שינה', ד, מי

, בשכנות, עקיפת אח צעיר את המבוגר בנישואיןחולים או אנשים מבוגרים , בקול רם, בלילה מגורים
חברו אינו , כשמכנה שם לחברו: חומר האיסור , מאחר לבית הכנסת ומתפלל במקום שמפריע לאחרים

שיבוש בקריאת , כינוי על שם מום באדם, קריאת שם לילד שעלול להתבייש בו, שם חיבה, מתבייש בשם

  תשע"ג    תורה והוראה, תשע"ה כה, יז[] )ולא תונו איש את עמיתו( [בדרך בדיחותאמכנה שם , שם חברו 
 עולמות, קג

  דברי הלכה, תשע"זלא נאה או בהצגת פנים זועמות, או בהפחדה[   ]ציעור הזולת, בדיבוראונאת דברים 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז        בחוקיך, תשע"ז חינש

 מעדני אשר, תשע"ד]כב, ג[    )וגר לא תונה( אונאת גר המתנהג שלא כהוגן 

 תורה והוראה, תשע"ד  ]יט, לג[ )לא תונו אותו( ]גר צדק, גר תושב, בזמה"ז[איסור אונאת הגר 

 ו איש את עמיתו()ולא תונ  ]אונאת דברים[עריכת סקר שוק או בירור מחירים כשאינו מתכוין לקנות 
 נוה ההיכל, תשע"ד  כה, יז[]

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד]כה, יז[  (ולא תונו איש את עמיתו)  אונאת דברים תחומר

]דין מוציא שם רע, איסור אונאת דברים ואיסור לשון הרע. דין "ביישו בדברים", שפטור. האם  הוצאת דיבה

י שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על ביטול שידוך ניתן להלקות מוציא דיבה? תביעת פיצויים ע"י מ

נובע מחמת תשלום דמי בושת. ההבדל בין בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם. כיצד 

עונשים את המחרף ומקלל את חברו. האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם. תביעת פיצויים 

 עולמות, רסושת בלא כוונה[ ]לז, ב[  על הוצאת דיבה בכלי התקשורת. דיני ב

 

 ריביתנושא בפרשה: 
 

]ריבית בצורת קנס להביא לתשלום החוב, ריבית בה המלוה מתפרנס מהחוב, שלושה סוגי ריבית 

 דברי שי"ח, תשע"ז ריבית בה המלוה נוטל הוצאות מניעת רווחיו[
 דבר הלכה, תשע"ד ]הנחה האם היא כהקדמת מעות[האם יש חשש ריבית בכרטיס רב קו 

 דפי עיון, תשע"גהאם יש חשש ריבית? שק דחוי, חלק מתרם לצדקה 

זרע שמשון,  ]כה, לו[ )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית(מדוע אין איסור ריבית בקבלת שכר על המצוות 

 תשע"ו

בינת המשפט, , האם עבר על איסור ריבית? כדי לקבל הלוואה נוספת מספק ולווה שפרע הלוואת

 תשע"ו

]קצוצה, מדרבנן, מוקדמת ומאוחרת, במפרש, הנאה מן המלוה בדבר הרגיל, הלכות ריבית בקצרה 

 מאור השבת, תשע"ו  [במתכוין לריבית, הדר בחצרו
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 בינת המשפט, תשע"ד   דפי עיון, תשע"ג ]שעבוד נכסים בלא שעבוד הגוף[ ברה בע"מחריבית ל

 עומקא דפרשה, תשע"ג [למלוה רות, ברכה והודאהח]הקדמת שלום למלוה, נשיכת הריבית דברים 

נוה ההיכל,   ]כה, לו[ )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית(ריבית דברים בתפילת הלווה לרפואת המלווה 

 תשע"ו

]כה,  )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית( שהכל על פי היתר עיסקא חוזה שיש בו רבית אך הוסיפו בשטר

 קהילת בני תורה, תשע"ו לו[

 

 שאר עניני הפרשה:

 

    אשר ליהודה, תשע"ד כה, ג[] (וחישב עם קונהו)ירושת גוי  

]כשחברו לא היה מודע לכך[ מותר לצער חבירו ולבקש סליחה על כך שדיבר עליו לשון הרע? האם 

   שלמים מציון, תשע"ו כה, יז[  ] ו(ולא תונו איש את עמית)  מידת הביטחון

 (ואם לא יגאל) שב אונס, לשבועה, תפילה, ממונות, ובתי ערי חומה[]האם נחאונס ביום אחרון של זמן 
 הגר"א עוזר, תש"ע כה, כא[]

  אשכול יוסף, תשע"ד כה, לו[] (וחי אחיך עמך) ]ומאידך חיוב לתת כרית יחידה לעבד[חייך קודמין 

 מדוע לכשיש כד מים אחד בדרך הוא קודם לחבירו, וכשיש כר אחד לעבד עברי, העבד קודם?
 שכול יוסף, תשע"גא ]כה, לו[ (וחי אחיך עמך)

לעולם בהם ) בורו ביו"ט, לשלוח לו מנות בפורים[]בישולי עכו"ם, לבשל עהלכות הנוהגות בעבד כנעני 

  מעדני אשר, תשע"ג  כה, מו[] (תעבודו

 (לא תעשו לכם אלילים)ודה זרה? האם מותר ליהודי לפתוח חנות מזון או תחנת דלק ליד אתר עב
    נשיח בחוקיך, תשע"ו כו, א[]

אל עבור, מדוע הותר בבית הגדרת אבן משכית, טעם האיסור, האם ייהרג ו]איסור השתחויה על אבן 
ם השתחוית אברהם למלאכים, כריעה והשתחויה, ביום הכיפורים, כשיש הפסק לקרקע, במקוהמקדש, 

שלא נבנה מעולם, כשקרקע בית הכנסת מעץ, בנפילת אפים, על שיש ולבנים, על מרצפות הבית, התעמלות 
 זתשע" אוצרות אוריייתא,  [א, כו]( ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה)[ על אבן

    שלמים מציון, תשע"ו  כו, א[] (לא תעשו לכם אלילים)  ]בובה[איסור עשיית דמות אדם 

נוה ההיכל,  כו, א[] (ואבן משכית לא תתנו בארצכם)נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור 

 עומקא דפרשה, תשע"ד  תשע"ה

   נוה ההיכל, תשע"ב כו, ב[] (ומקדשי תיראו)  ]מורא מקדש[מורא בית הכנסת 

ו, או ש'יטעם',  ]אסור לאדם ש'יאכל' קודם שיתן מאכל לבהמתהאכלת בעלי חיים קודם האדם 

שיעור האכילה האסורה, טעם האיסור לאכול קודם שיאכיל בהמתו, מהתורה או מדרבנן, אם שכח 

להאכיל בהמתו, להפסיק בין המוציא לטעימת פת הלחם, הבדל בין אכילה ושתיה, כמות האוכל 

ו שצריך לתת לבהמה להתיר אכילה, כמה פעמים ביום צריך להקדים האכלת הבהמה, יצא מבית

ושכח להאכיל מהו שיעור הטורח שמחויב בו, מינה אדם להאכיל בהמתו האם רשאי לאכול, מי 
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קודם בהמתו או ילדיו הקטנים, נתן לחברו אוכל במתנה האם צריך להאכיל קודם את בהמותיו,   

האם דין האכלה שווה לגבי כל בעלי החיים, משמעות הפסוקים אצל נח, משמעות הפסוקים לגבי 

שמעות הפסוקים אצל אליעזר ורבקה, בשבת ויום טוב ]שיש מצוה בסעודה[ האם מחוייב שמיטה, מ

)והיתה שבת הארץ לכם לאכלה,  להקדים מאכל בהמתו, המנהג להאכיל עופות ב'שבת שירה'[

   אשכול יוסף, תשע"ג   מאור השבת, תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   [ז-ו, ה]כ ולבהמתך...לאכול(

  עולמות, רכז   אשכול יוסף, תשע"ו

 

 

 פרשת בחוקותי   
 

 נושא בפרשה: ירידת גשמים

 

  כו, ד[] (ונתתי גשמיכם בעתם) ]אדם רגיל ות"ח[ כניסה לבית כנסת ללימוד בכדי להינצל מהגשם
   מעדני אשר, תשע"ד

ונתתי ) אדם שנברא מעפר אינו יכול להצמיח מצוות כי אם על ידי עמל התורה שנמשלה למים 

  שבילי פנחס, תשע"ג    כו, ד[] (גשמיכם בעתם

  מעדני אשר, תשע"ד  כו, ד[] (ונתתי גשמיכם בעתם) ריצה בשבת בכדי לא להירטב בגשם 

  מעדני אשר, תשע"ד  כו, ד[] (ונתתי גשמיכם בעתם)פתיחה או שימוש במטריה בשבת 

מעדני   כו, ד[] (ונתתי גשמיכם בעתם) ?מדוע אין מברכים בזה"ז 'הטוב והמטיב' בירידת גשמים

    אשר, תשע"ג

ונתתי )מדוע אין מפסיקין לבקש גשמים שלושים יום קודם הפסח, להגן על עולי הרגלים? 

  מעדני אשר, תשע"ג    כו, ד[] (גשמיכם בעתם

 זשע"שבילי פנחס, ת  [ג, וכ]( בעיתם ונתתי גשמיכם) [עג עוגה לירידת גשמים] יאבחוני המעגל ואליהו הנ

ונתתי גשמיכם )ה קרבן תודה או שלמים? הקרבן שהביא חוני המעגל אחר ירידת הגשמים, הי

  זרע ברך, תשע"ג  כו, ד[] (בעתם

ונתתי גשמיכם ) חוני המעגל עג עוגה בצורת ס' לירידת גשמים, לרמז את זכות ס' מסכתות הש"ס 

    שבילי פנחס, תשע"ב   כו, ד[] (בעתם

 

 :שאר עניני הפרשה

 

שנת הי"ג, הפסד מצות חינוך של האב, מצווה ראשונה ביום בר מצווה, חזקה דרבא, ] קטן שהגדיל
עשה מצוה בקטנותו, הגדיל בשבת וקידש בזמן תוספת שבת, ביום כיפור, בימי הספירה, באמצע 

 זתשע" אוצרות אוריייתא,  [ב, כז]( איש כי יפליא) סעודתו, חיובו ברכת התורה, חיובו במתנות עניים[ 
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תורה והוראה,   [ב, כו]( שבתותי תשמורו) בהודו, טלטול, עובדין דחול[] רכיבה על אופניים בשבת

 זשע"ת

כאיל תערוג,     מדי שבת, תשע"ו   שלמים מציון, תשע"ו כו, ג[] (, ברש"יאם בחוקותי תלכו) עמלות בתורה 

    אורות הגבעה, תשע"ד   יני דעת, תשע"ופנ   תשע"ד

אם )מדוע מיעטה התורה בברכות וריבתה בהיפך, הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות? 

  אשכול יוסף, תשע"ד כו, ג[ ] (בחוקותי תלכו

    נר יששכר, תשע"ד כו, ג[] (אם בחוקותי תלכו) חוקי הבריאה קודם החטא

כו, ] (, ברש"יוקותי תלכואם בח) האם יש מיעוט עמל בתורה בלימוד בגמרות המבוארות החדשות?

  וישמע משה, תשע"ה   ג[

אם ) השילוב הנפלא בין "יגעתי ומצאתי תאמין" לבין "יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו" 

  שבילי פנחס, תשע"הכו, ג[  ] (, ברש"יבחוקותי תלכו

כו, ] (ועץ השדה יתן פריו, בתו"כ) לעתיד לבוא כשאילנות יתנו פרי מיד האם לא יחולו דיני ערלה? 

 מעדני אשר, תשע"ב    במשנת הפרשה, תשע"ה ד[

   כו, ד[] (ועץ השדה יתן פריו, בתו"כ)מדוע הותר לקצוץ אילני סרק, הרי לעתיד לבוא יתנו פירות? 
 מעדני אשר, תשע"ב

      מעיינות מהרצ"א, תשע"ה  כו, ה[] (ואכלתם לחמכם לשובע) סדר ברכת המזון 

      נוה ההיכל, תשע"ב  כו, טז[]  (והפקדתי עליכם בהלה, ודרשת הגמ' ב'חלה')הפריש חלה ונשאל על חלתו 

  נר יששכר, תשע"ה כו, יח[] (ויספתי ליסרה אתכם) תכלית היסורים בעולם הזה

  אשר ליהודה, תשע"ד  כו, לא[] (והשימותי את מקדשכם)כבוד בית הכנסת והשימוש בו 

 , לא[]כו (ולא אריח בריח ניחוחכם)הקרבת קרבנות בזמן הזה, לדעת הרמב"ם בהעדר 'ריח ניחוח' 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו

האיחוד בחידוד,  , לא[]כו (ולא אריח בריח ניחוחכם) העדר ריח ניחוח בזמן שאין בית מקדש משמעות

 תשע"ו

מלאכת   ]כו, לד[ (אז תרצה הארץ את שבתותיה)חיובי שמיטה ויובל כשאין בני ישראל על אדמתם  

 מחשבת, תשע"ו

]יצא מוציא, עוסק במצווה ופטור שקיים מצווה האם יצא, במצווה  ערבות במצוות, ודין ערבות בעוסק

 עולמות, שנה  זרע ברך, תשע"ד    שלמים מציון, תשע"ו  כו, לז[] (וכשלו איש באחיו)האם מברך עליה[ 

 מעדני אשר, תשע"ג כו, לז[] (וכשלו איש באחיו)ערבות במצוות דרבנן 

 עולמות, שכח  כו, לז[] (וכשלו איש באחיו)רושי מאיסורא מדין ערבות אפ

מדוע יעקב , בריתי יעקב' באמצע הקללות פסוק 'וזכרתי אתמקומו של ה]ביאורים בפרשת התוכחה 

[ כו, מב]  (וזכרתי את בריתי יעקב) [באות המסתיימת באות ו ונפתחת התוכחה דוע מ, הוזכר ראשון

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א

 (בערכך נפשות לה') ]ואח"כ הוזמו עדיו, או גוסס והבריא[ישוב 'דמים' ו'ערכין' של היוצא ליהרג ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   ]כז, ב[
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ות עשרלצפיה ב

 פר' רים עלשיעו

 בהר בחוקותי

 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

 

מסדרין לבעל חוב ]הסדרי תשלומים[ מה קודם תשלומי שכר לעובד או הוצאות שבת של 
   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  כז, ח[] (והעמידו לפני הכהן) המעביד

מסדרין לבעל חוב ]הסדרי תשלומים[ האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי 
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  כז, ח[] (והעמידו לפני הכהן) מצוה? 

ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה' כל )  מן הבהמה האם פשטה הקדושה בכולה הקדיש אבר

 זרע ברך, תשע"ג  ט[כז, ] (אשר יתן ממנו לה' יהיה קודש

   זרע ברך, תשע"ג כז, י[] (ואם המר ימיר)סמיכת יורש על קרבן שירש מאמו 

הגר"א  ]כז, י] (ולא ימיר אותו) ]הקדש בכתיבה או במחשבה[האם 'תמורה' הוא לאו שאין בו מעשה? 

 גניחובסקי, תשע"ד 

 מעדני אשר, תשע"ב ]כז, י] (ולא ימיר אותו) האם 'תמורה' בשבת דינה שונה מבימות החול?

הגר"א   כז, י[] (ואם המר ימיר)דבר עבירה בעשיית 'תמורה' מדוע צריך מיעוט מיוחד? שליח ל

 גניחובסקי, תשע"ד

 (ישואיש כי יקד) ו[]במחשבה, בזמן הזה, הקדשת בנו, להישאל על ההקדש, הקדש כל נכסיעניני הקדש 
  אשכול יוסף, תשע"ד   עומקא דפרשה, תשע"ד כז, יד[]

הגר"א גניחובסקי,  [כח ,כז] (יחרים איש לה'אך כל חרם אשר ) ]עצת המנחת חינוך[חרמי כהנים בזמן הזה 

 תשע"ג

]תוקף תקנות הקהל או הציבור מדאורייתא או מדרבנן, תחולתו על הנוכחים, על זרעם, משפט החרם 

תורה    עולמות, קנד  כז, כח[] (חרם אשר יחרים אישאך כל )  על מצטרפים לקהילה. חרמים על מקומות[

 והוראה, תשע"ב

  הגר"א עוזר, תשע"א    כז, כח[] (חרים אישאך כל חרם אשר י)  ]חרם סתם או חרם לכהנים[חרמים 

    ר, תשע"ההגר"א עוז כז, ל[] (וכל מעשר הארץ ... קודש לה') מעשר שני ממון גבוה 

   ]כז, לב[ (העשירי יהיה קודש) ספק דאורייתא לקולא לדעת הרמב"ם, ומה הדין לגבי ספק מצוה?
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

הגר"א גניחובסקי,  כז, לב[] (העשירי יהיה קודש)הפרשת מעשר בהמה, מבהמה שהיא ספק ממונו 

 ע"התש

וזכרתי ) ]הזכרתם בתפילה, כשהבנים חוטאים, כשהאבות חוטאים, להזכיר עד מתי[ וזוכר חסדי אבות

 עומקא דפרשה, תשע"ב]כז, מה[  (להם ברית ראשונים

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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