מראי מקומות לפרשת אחרי מות
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
נר לשלחן השבת – תשע"ה תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ד תשע"ה תשע"ג
סיפורי צדיקים – תשע"ו תשע"ד

תשע"ג

עבודות בפרשה – תשע"ד
מאורות הפרשה – תשע"ב

נושא מיוחד בפרשה :יום הכיפורים
הקטרת חלבי יום הכיפורים במוצאי יום הכיפורים ,ע"י כהן גדול דוקא? [בזאת יבוא אהרן אל הקודש]
[טז ,ג] זרע ברך ,תשע"ד
מהותם של שני השעירים לפי דברי המשך חכמה [יקח שני שעירי עיזים] [טז ,ה] שבילי פנחס ,תשע"ו
האם יש חיוב תשובה מיוחד ביום הכיפורים [דעת הרמב"ם ורבינו יונה] [כי ביום הזה יכפר עליכם]
[טז ,ל] אורות הגבעה ,תשע"ג תורה והוראה ,תשע"ד
היתר הנאה משעיר המשתלח [ודין רוב בהמות אינן טרפות] [ונשא השעיר עליו את כל עוונותם] [טז ,כב]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
דין וידוי וסמיכה בפר כה"ג ביום הכיפורים [והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו] [טז ,ו] זרע ברך ,תשע"ג

אכילת כזית פת ביום כיפור שחל בשבת ,אסורה מן התורה [חצי שיעור מככותבת]
[תענו את נפשותיכם] [טז ,כט] זרע ברך ,תשע"ג
מצוות עינוי ביום כיפור ,הימנעות מאכילה ושתיה או עינוי הנפש [ועיניתם את נפשותיכם] [טז ,לא]
זרע ברך ,תשע"ג
המועדים יבטלו ויום הפורים לא יבטל [ויום הכיפורים?] [והיתה זאת לכם אחת בשנה] [טז ,לד]
זרע ברך ,תשע"ג
האם מותר לענוד שעון זהב ביום הכיפורים [אין קטגור נעשה סנגור] [כתונת בד קודש ילבש] [טז ,ד]
קב ונקי ,תשע"ד

בניית לשכת הכהן גדול מחדש לקראת יום הכיפורים [סתירה ובנין בבית המקדש]
זרע ברך ,תשע"ד

כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים בשאר ימות השנה
זרע ברך ,תשע"ד

[ובא אהרן אל אוהל מועד] [טז ,כג]

ספיקות להלכה בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים .תורת הקרבנות ,תשע"ד

האם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום הכיפורים?

[ועיניתם את נפשותיכם] [טז ,לא] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

האם אכילת חצי שיעור מותרת לחולה ביום הכיפורים?

[ועיניתם את נפשותיכם] [טז ,לא]

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

חולה האוכל ביום הכיפורים בהיתר ,האם רשאי לעלות לתורה במנחה? האם אכילת חצי שיעור
מותרת לחולה ביום הכיפורים? [ועיניתם את נפשותיכם] [טז ,לא] אורות הגבעה ,תשע"ו
********
דברי חיזוק באמונה והשגחה ,מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א

כאיל תערוג ,תשע"ו

הוי רץ למצוה [ושמרתם את חוקותי] [יד ,לו] מדי שבת ,תשע"ו
ברכת 'שלום עליכם' ועניית 'עליכם שלום' [הגורל לה' ועשהו חטאת] [יד ,לו] האיחוד בחידוד ,תשע"ג

קדושת עליית ההיכל

[ואל יבוא בכל עת אל הקודש] [טז ,ב] זרע ברך ,תשע"ה

זכויות הזוכה בהגרלה מוטעית [אשר עלה עליו הגורל] [טז ,טו] נוה ההיכל ,תשע"ד
תוקף גורל שעלו בו שני זוכים [אשר עלה עליו הגורל] [טז ,טו] נוה ההיכל ,תשע"ג
האיסור לזר להיכנס לאוהל מועד [וכל אדם לא יהיה באוהל מועד] [טז ,יז] אורות הגבעה ,תשע"ד
מזמור לתודה ,לשון וידוי או לשון הודאה [והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל] [טז ,כא] זרע ברך ,ע"ג
שתיה קודם בהמתו [לא תאכל על הדם] [יז ,יב] אשר ליהודה ,תשע"ד
כיסוי הדם ביום טוב ,ומלאכה שאינה צריכה לגופה [ושפך את דמו וכיסהו בעפר] [יז ,יג]
שלמים מציון ,תשע"ו
מהלכות כיסוי הדם ,מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א [ושפך את דמו וכיסהו בעפר] [יז ,יג]
כאיל תערוג ,תשע"ד
חיוב עשרה זהובים על גונב ברכה [ושפך את דמו וכיסהו בעפר] [יז ,לג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
בני ישראל מקבלים סיוע ממרום להישמר מעבירות [כמעשה ארץ מצרים  ...לא תעשו] [יח ,ג-ד]
שפת אמת ,תר"ס
המצוות הן נתינת כח [את משפטי תעשו ...וחי בהם] [יח ,ד] שפת אמת ,תר"ס
חקירות במקרים שונים בגדרי פיקוח נפש [ושמרתם את חוקותי ...וחי בהם] [יח ,ה]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
קביעת רגע המות [ושמרתם את חוקותי ...וחי בהם] [יח ,ה] עולמות ,נב
איסור יחוד [לפני עור ,עם קטנים ,בחדר ניתוח ,פרוצים ,אשתו עמו] [לא תקרבו לגלות ערוה] [יח ,ו]
עומקא דפרשה ,תשע"ה
העברת זרעו למולך [חלק מזרעו ולא כל זרעו] [ומזרעך לא תתן להעביר למולך] [יח ,כא] אשכול יוסף ,ע"ג
ישוב ארץ ישראל -והזהירות בקיום המצוות בה [ואפקד עוונה עליה ,ותקיא הארץ את יושביה] [יח ,כח] נר יששכר ,תשע"ב
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תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת אחרי מות ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול
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