לצפיה בעשרות
שיעורים על
אחרי  -קדושים

באתר "בינינו" :

פרשת אחרי מות
(קישורים להורדה חינם)
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

למאגר עלוני
[לפי סדר א' ב']

אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שיח

משנתה של תורה

קול יעקב

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

לצפיה בעשרות
דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

שיעורים על
אחרי  -קדושים

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :יום הכיפורים
נושא בפרשה :הגרלות בהלכה

למאגר עלוני

נושא בפרשה' :מצטער' בשאר מצוות
נושא בפרשה' :פיקוח נפש' וכניסה לסכנה

פרשת השבוע

נושא בפרשה :כיסוי הדם אחר שחיטת חיה או עוף
שאר עניני הפרשה:

ומועדים
(גם משנים

נושא בפרשה :יום הכיפורים

קודמות)
כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים במשך השנה [אינו יכול להכנס לשם ביוה"כ ,האם מועילה תשובה

באתר "בינינו" :

לזה] (בזאת יבוא אהרן אל הקודש) [טז ,ג] פניני אור החיים ,תשע"ז

האם רשאי היה אהרן הכהן להיכנס לקדש הקדשים בכל עת? [דעת גביע הכסף בדברי הגר"א ,ודעת
המשך חכמה שהיתר זה גם לבניו היינו לאלעזר שכיהן תחתיו  -כל זמן שחפץ ענן ה' על המשכן במדבר,
וטעם נוסף לכך בגלל איסור בשר תאוה ואכילתם רק בקודשים וכדי לכפר על כמות גדולה של טומאת
מקדש וקדשיו] (בזאת יבוא אהרן אל הקודש) [טז ,ג] בינת החכמה על משך חכמה ,תשע"ח

האם הותרה כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים בשאר ימות השנה?

[טז ,ג] זרע ברך ,תשע"ד

הקטרת חלבי יום הכיפורים במוצאי יום הכיפורים ,ע"י כהן גדול דווקא?

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

(בזאת יבוא אהרן אל

הקודש) [טז ,ג] זרע ברך ,תשע"ד

לתועלת הרבים

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

כפרת שעיר המשתלח [בגמ' יומא מבואר שמכפר על עריות ,אך בגמ' שבועות מבואר שמכפר על עבירות
רבות ,ובזבחים מבואר שמכנסי הכהן מכפרים על עריות] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' קז) לה תירוצים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

היתר הנאה משעיר המשתלח

[רוב בהמות אינן טרפות] (ונשא השעיר עליו את כל עוונותם) [טז ,כב]

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

וידוי וסמיכה בפר כהן גדול ביום הכיפורים

(והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו) [טז ,ו] זרע ברך,

תשע"ג

לצפיה בעשרות
שיעורים על

אכילת כזית פת ביום הכיפורים שחל בשבת ,האם היא אסורה מן התורה? [חצי שיעור מתוך

אחרי  -קדושים

ככותבת] (תענו את נפשותיכם) [טז ,כט] זרע ברך ,תשע"ג
מצוות עינוי ביום הכיפורים ,הימנעות מאכילה ושתיה או עינוי הנפש (ועיניתם את נפשותיכם) [טז,

באתר "בינינו" :

לא] זרע ברך ,תשע"ג
האם יום הכיפורים יבטל לעתיד לבוא? (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

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

למאגר עלוני
פרשת השבוע

ספיקות להלכה בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים תורת הקרבנות ,תשע"ד
האם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום הכיפורים? [מ"ע שהזמן גרמא] (ועיניתם את נפשותיכם)

ומועדים

[טז ,לא] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

האם אכילת חצי שיעור מותרת לחולה ביום הכיפורים?

(ועיניתם את נפשותיכם) [טז ,לא] שמעתתא

(גם משנים

עמיקתא ,תשע"ג

חולה האוכל ביום הכיפורים בהיתר ,האם רשאי לעלות לתורה במנחה?

(ועיניתם את נפשותיכם)

[טז ,לא] אורות הגבעה ,תשע"ו

שבועת כהן גדול בערב יום הכיפורים שלא ישנה בעבודה

[ואם הוא צדוקי לא חלה השבועה] (ונתן

קודמות)
באתר "בינינו" :

את הקטורת על האש לפני ה') [יח ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

נושא בפרשה :הגרלות בהלכה

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

גורל הגר"א [שימוש בגורל ,שני השעירים ,חלוקת הארץ ,לכידת עכן ,יהונתן ויערת הדבש ,הטלת יונה
לים ,איסור "קוסם" ומצות "תמים תהיה" ,פסוק לי פסוקך ,שימוש בגורל כעצה ולא כהכרעה ,ליחיד או

לתועלת הרבים

לציבור[ (אשר עלה עליו הגורל) [טז ,טו] עולמות ,כ מעדני אשר ,תשע"ד עומק הפשט ( ,)124תשע"ז
גורל הגר"א להכרעה בין שני "חיובים" (אשר עלה עליו הגורל) [טז ,טו] דברי שי"ח ,תשע"ז
ביטול מקח לקניית דירה שיש לה 'מזל רע' ,אך לפי גורל הגר"א אין בה בינת המשפט ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

הכרעה באמצעים רוחניים [אורים ותומים ,רוח הקודש ,גורל ,בת קול] תורה והוראה ,תשע"ד אשכול
יוסף ,תשע"ג

שינויים

חלוקת הארץ ע"פ הגורל [נחלה בארץ ישראל ,חלוקה ע"י גורל ,חלק כל אחד בארץ ,שורש החלוקה ,גר
ואשה בחלוקה] עומקא דפרשא ,תשע"ה

הגורל בפורים וביום הכיפורים [ושאר ההשוואות בין פורים לכיפורים ,הכפרה ,והשעיר לעזאזל שמכוון
כנגד משתה אסתר] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ב

לצפיה בעשרות
שיעורים על

השבת אבדה בכרטיס הגרלה [נטילת זכיה של שטר הגרלה שנמצא ,הבדל בין סוגי הגרלות ,בין שותפים
ויורשים ,זכיה מכח המנהג] נוה ההיכל ,תשע"ה

אחרי  -קדושים

גורל בהלכה [חלוקת ארץ ישראל נעשתה על פי גורל ,גורל מכריע בדיני ממונות ,הגורל עצמו נחשב מעשה
קנין ,הכרעת גורל רק בקרקע או גם במטלטלין ,בשותפות בין ישראל ועכו"ם ,בענייני מקח וממכר ,גורל
בדיני נפשות ,בדיני גורל בטעות ,הסתמכות על גורל במצוות ,תמים תהיה עם ה' אלקיך ,מתי מותר להכריע

באתר "בינינו" :

על ידי גורל ,כליות יועצות-הכרעה בגורל בין בנים שנחלקו מי יזכה לתרום כליה לאביהם] (לאלה תחלק
הארץ בנחלה) [כו ,נב] עולמות ,קסב

זכויות הזוכה בהגרלה מוטעית

תורה והוראה ,תשע"ה

[מקרים שונים בשו"ת חוות יאיר] (אשר עלה עליו הגורל) [טז ,טו] נוה

ההיכל ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד אוצרות אורייתא ,תשע"ז
תוקף גורל שעלו בו שני זוכים (אשר עלה עליו הגורל) [טז ,טו] נוה ההיכל ,תשע"ג

נושא בפרשה' :מצטער' בשאר מצוות

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

'מצטער' בקיום מצוות [שתיית יין ואכילת מצה לחולה שאין בו סכנה ,ישיבה בסוכה ,חולה בקרבן פסח,
אונס האם הופקע מחיוב ,האם יצא ידי חובה כשהיה אנוס ,דרגת הסבל כדי להחשב 'אנוס' ,חולה בהנחת
תפילין ,איסור לקיים מצוה כשיגרם לו נזק ,הבדל בין צער לבין חולי ,כשעושה דבר הפטור ממנו נקרא
'הדיוט' ,קידוש על יין המביא לצער הגוף ,צער האדם האם קודם לצער בעלי חיים] (וחי בהם) [יח ,ה]

קודמות)
באתר "בינינו" :

אוצרות אורייתא ,תשע"ח
מצטער בשתיית יין [או מרור ,קיום מצוות שע"י כך יצטער או יפול למשכב] תורה והוראה ,תשע"ה

לצאת לקריאת פרשת זכור ,אם כתוצאה מכך יחלה? [מצטער בשאר מצוות ,שתיית יין כשמזיקו]
פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' לד)

צער וטורח בקיום מצוות [מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו ,או שונאו ,צריך לדחוק עצמו ולשתות,
לקיים מצות ארבע כוסות ,מה שיעור הסבל כדי לקיים את מצות שתיית ארבע כוסות ,והאם מחוייב
כאשר הדבר יגרום שיפול למשכב ,האם גם באכילת מרור צריך לדחוק עצמו לאוכלו אם עלול לחלות,
השונא מרור ,האם מחוייב לאוכלו ,קיום מצות מילה כשיגרם נזק לתינוק ,בשאר מצוות מה הם גדרי
החיוב לקיים מצוות ,אם כתוצאה מכך יצטער או יפול למשכב [ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הוא פטור
בכל התורה ,או בהלכות סוכה בלבד] ,האם יש הבדל בין קיום מצוה מדאורייתא או מצוה מדרבנן ,ובין מ"ע
שיש בה כרת למ"ע שאין בה כרת ,וכן במצות עשה שבכל רגע ורגע עובר על ביטולה .טורח בקיום מצוות:
מה מידת הטרחה שיש לטרוח בקיום מצוות עשה ,האם צריך לעקור מביתו לילך לעיר אחרת לקיים מצוה,

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

המרחק והטורח להשגת מים לנטילת ידים ולהתפלל בציבור] עולמות ,קצט

שינויים

המצטער בשערו הארוך בספירת העומר ,הרשאי

להסתפר [דין מצטער בישיבת סוכה] שמעתתא

עמיקתא ,תשע"ב

'מצטער' מאי נעילת הסנדל ביום כיפור

לצפיה בעשרות

עולמות ,רעג

שיעורים על
'מצטער' בישיבת סוכה

אחרי  -קדושים

סוכה שלא נעים לישון בה במשך היום מפני העוברים ושבים [האם רשאי להיכנס לביתו כדין

באתר "בינינו" :

מצטער ,או חייב לבנות סוכה שיוכל להיות בה בנחת] ממשנתה של תורה ,תשע"ה

אכילה ושינה בסוכה שאינה ראויה לשינה

[סוכה בכותל המערבי ,סוכה ליד מקום רועש] קהילת בני

תורה ,תשע"א

פטור "מצטער" בישיבת הסוכה [מי נחשב מצטער ,מצטער מחמת סיבה אחרת ,המצטער בשינה

למאגר עלוני

בסוכה דינו לגבי אכילה ,מצטער מחמת צפיפות בסוכה ,האם חייב להוציא הוצאות כדי שלא יהיה מצטער,
מי שאין לו סוכה האם חייב ללכת לסוכת חבירו] עולמות ,קכד הגר"א עוזר ,תשע"ג הגר"א גניחובסקי,

פרשת השבוע

תשע"ה
מבוגר שסוכתו בקומה גבוהה ומתקשה בעליה אליה ,האם הוא "מצטער"? כאיל תערוג ,תשע"ז

כשלאב יש צער וחשש שבנו הישן בסוכה יצטנן ,האם הבן פטור משינה בסוכה?

מעדני אשר,

תשע"ח
מדוע רק במצוות ישיבת הסוכה יש פטור "מצטער"? אשכול יוסף ,תשע"ז תשע"ח

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

בעניין המצטער בסוכה [המצער ,הנוחר בשינה ומפריע לאחרים ,יחד נדחה מפני המרובים ,חטא כדי
שיזכה חברך ,גזל שינה ,השמן והרזה בסוכה] עיון הפרשה ,תשע"ז (גמ' רמג)

באתר "בינינו" :

כשיודע שאם ישן בסוכה יחלה לאחר סוכות ,האם דינו כמצטער עכשיו? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

נושא בפרשה' :פיקוח נפש' וכניסה לסכנה

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

חקירות במקרים שונים בגדרי פיקוח נפש (ושמרתם את חוקותי ...וחי בהם) [יח ,ה] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ד

לתועלת הרבים

שני אנשים בשבת במצב פיקוח נפש ,הצלת האחד כרוכה בחילול שבת והשני לא [איזה שירצה
יציל ,וכשאחד מהם אביו ,או אצל אחד מהם יקיים מצוה אחרת ,או הוא כהן] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

רודף אחר אנשים להורגם ולוקח עמו אדם נוסף ,וניתן לנטרל הרודף רק ע"י הריגת האדם הנוסף
[נוהל שכן ,כאשר האדם האחר ממולכד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

לברוח מרודף בקפיצה מסוכנת מגג שיש בה סיכון חיים [איסור התאבדות בידים ,כניסה לניתוח
לב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

שני אנשים בסכנת מוות האם מותר לאחד לברוח ,כשהשני ייהרג?

[רודף] הגר"א גניחובסקי,

תשע"ח

לצפיה בעשרות
שיעורים על

רימון שנצרתו שלופה ,האם ניתן לזרקו מבלי לוודא שהאזור פנוי? [רודף] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

עניני פיקוח נפש [מלאכה דאורייתא במלחמת המפרץ ,ההולך ליסקל ויכול להציל נפש ,להורות שלא

אחרי  -קדושים

כהלכה מפני פיקוח נפש ,הרג יהודי במלחמת עולם הראשונה ,ספק רודף ,לא תעמוד על דם רעך בתפילה,
קטיעת אבר לינצל מאיסור ,רשות להרוג את הרודף ,שנים עם קיתון מים ואחד מעולף ,ברכה על מסירות

באתר "בינינו" :

נפש ,להציל חבירו בחיי שעה ע"י הריגה ,הרוגים על שם קדשך ,חילול שבת בפיקוח נפש] כאיל תערוג,
תשע"ד

חילול שבת לצורך טיפול בנפגעי חרדה  -בזירת פיגוע

מנחת אשר ,תשע"ז

בפיקוח נפש בשבת ,להעדיף איסור קל ב'ודאי' או איסור חמור ב'ספק'

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

למאגר עלוני

חולה שחייב לאכול דבר איסור ,אך לא מסוגל לכך נפשית ,האם מותר לרמותו שהמאכל כשר?
[לשקר או לשנות מפני החולה ,כשמבקש שפלוני הבריא יטעם את התרופה לפניו ,עשיית איסור להרגעת

פרשת השבוע

החולה ,להישבע לחולה שהמאכל כשר] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

לתקוע בשופר בעיצומו של יום כיפור כדי שחולה יחשוב שתם הצום [לשקר או לשנות מפני החולה,
פיקוח נפש] מאור השבת ,תשע"ז
פיקוח נפש בחילול שבת לחיי שעה [ביאור דברי האור החיים] במשנת הפרשה ,תשע"ו מחמדי התורה,
תשע"ו

מגישי מנחה ,תשע"ו

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

פיקוח נפש בחילול שבת למי שלא ישמור שבת [ביאור דברי האור החיים ,תינוק שנשבה ,עובר] שיעורי
ליל שישי 'ברכת יצחק' ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

מרבה בשיעורים לחולה בשבת [חולה בפיקוח נפש בשבת  -אמדוהו לשתי גרוגרות  -ויש שני ענפים עם
גרוגרת אחת וענף אחד עם שלוש גרוגרות  -יקח את השלוש כי זו פעולת חיתוך אחת ,ריבוי בשיעורים הוא
מדאורייתא או מדרבנן ,האם מועיל לקחת את הענף עם שלוש הגרגרות ולכוין שאינו צריך אלא לשתיים
 והשלישית הוי מלאכה שאינה צרכיה לגופה ,לקצוץ כל העץ ,ריבוי בשיעורים בפעולה אחת] הגר"אגניחובסקי ,תשע"ו

חילול שבת בפיקוח נפש או לצורך הצלה משמד רוחני [לאדם שוודאי לא יחיה עד שבת הבאה ,כדי
להציל מספק מיסיון ,חילול שבת עבור ספק הצלת עובר ,טומאת אליהו לבן הצרפית ,חילול שבת לרפואה
סגולית] עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' נא)
מחיקת שם ה' מפני פיקוח נפש שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

המכניס עצמו לפיקוח נפש [איסור הפלגה בספינה בסמוך לשבת לשיטת בעל המאור מחשש סכנת

ובתנאי שלא

מחלת ים ,מדרבנן או מדאורייתא ,מילת גר או תינוק שנרפא מחוליו ביום חמישי ,האם ניתן לקבוע תור
לניתוח אלקטיבי ליום חמישי ,האם אשה המצפה לילד צריכה לשהות סמוך לשבת בקרבת בית החולים,
זירוז לידה באופן שהלידה תחול בשבת ,רופא תורן בשבת בבי"ח האם חייב ללון בקרבת מקום ,האם
לחולת סוכרת מותר להיכנס להריון ,האם מותר להעלות על טיסה בערב שבת ,למטוס הנוסע בשבת טיסה

יבוצעו בו

רצופה עד מוצאי שבת] עולמות ,רעו

שינויים

מקום 'סכנה' [מגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר ,אין סומכין על הנס ,לעולם אל יעמוד
אדם במקום סכנה" ,מקום סכנה"  -אוביקטיבית או סוביקטיבית ,ע"פ נתונים סטטיסטיים או דעת בני
אדם ,אימתי נוטלים סיכון  -ומתי "אין סומכין על הנס" ,מעשה רבי חנינא בן דוסא ונחום איש גמזו ,האם
מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים ,סכנה לצורך מניעת נזק מרבים ,במקום סכנה רחוקה
מאד ,האם מותר לצדיק לסמוך על הנס ,לסמוך על הנס בשב ואל תעשה ,בזכות תפילה ,גדרי ההיתר
לעשות מעשים שיש בהם סכנה כי "דשו בהם רבים" [אנשים רבים נוהגים לעשותם] ועל כך נאמר" :שֹומֵ ר
פְּ ָתאיִם ה'" ,הסתכנות לצורך פרנסה ודברים שהם "מנהגו של עולם"] עולמות ,שס

עולמות ,שה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
אחרי  -קדושים

בעלות על קנין רוחני ופיקוח נפש [גילוי סודות מקצועיים המצילים חיים] מכתלי בית הדין ,תשע"ז

אדם שנשבע שלא יגלה רפואה שגילו לו ,האם מותר לו לספר במקרה של פיקוח נפש? [קנין

באתר "בינינו" :

רוחני ופיקוח נפש] מעדני אשר תשע"ב

שיקר לחברו שיש אירוע של פיקוח נפש בשבת [הצלה ,לפני עיור ,ביטול מצוה שביתה בשבת ,כדי
להפטר ממנו] שיעורי ליל שישי ' -ברכת יצחק' ,תשע"ז

למאגר עלוני

במצב של פיקוח נפש יחלל שבת או תוספת שבת? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

מדוע חייב לבזבז כל ממו ו שלא לעבור על לא תעשה הרי ע י חשוב כמת ואין חיוב לקיים את
מצוה כשזה נוגד את חייו? מעדני אשר ,תשע"ז
איסור הריגת עובר [ישראל  ,בן נח ,פיקוח נפש להצלת עובר] אורות הגבעה ,תשע"ד
תשע"ג תשע"ו

הגר"א עוזר,

פרשת השבוע
ומועדים

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

קביעת רגע המות [נפל עליו הגל ,שמא נתעלף ,חיות האדם תלויה בלב ,או בנשימה ,או במוח ,השתלת

(גם משנים

אברים ממי שמת מוות מוחי ,סיכום דעות פוסקי דורינו בדין קביעת רגע המוות] (ושמרתם את חוקותי...

קודמות)

וחי בהם) [יח ,ה] עולמות ,נב

נושא בפרשה :כיסוי הדם אחר שחיטת חיה או עוף
ברכת שהחיינו במקיים כיסוי הדם לראשונה [מצוות כיסוי הדם ,שהחיינו על מצוה חיובית או
קיומית ,מצווה המסמלת גבול ,כהן המקיים לראשונה פדיון הבן] מנחת אשר ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או

כיסוי הדם ברגל ולא ביד [כשאפשר ,כשאי יאפשר אחרת ,כיסוי הדם ,ביזוי מצוה] מעדני אשר ,תשע"ז

להפיץ דף זה

כיסוי הדם ביום טוב באפר חם [האם לא מבשל את הדם שלא לצורך יו"ט ,מתוך שהותרה ,מכשירי

לתועלת הרבים

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' עג)

אוכל נפש ,האם בשחיטה ביום טוב אין איסור צובע בית השחיטה בדם] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
מסורת באכילת בעלי חיים לגבי דין כיסוי הדם [חיה או בהמה] עולמות ,רנא

כיסוי הדם ביום טוב ,ומלאכה שאינה צריכה לגופה
מציון ,תשע"ו

(ושפך את דמו וכיסהו בעפר) [יז ,יג] שלמים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

שחט חיה או עוף ויש ספק בכשרות השחיטה ,האם יש מצות כיסוי הדם? [ספק נבילה וטריפה,
איסור גברא או איסור חפצא] (ושפך את דמו וכיסהו בעפר) [יז ,יג] מלאכת מחשבת ,תשע"ז
מהלכות כיסוי הדם ,מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל (ושפך את דמו וכיסהו בעפר) [יז ,יג] כאיל תערוג,
תשע"ד

לצפיה בעשרות
שיעורים על

כיסוי הדם [עמידה בברכת השחיטה ובברכת כיסוי הדם ,ערבות בברכות אלו ,האם אחר יכול לברך ,בר
חיובא לכיסוי הדם ,יכול להתחייב בכיסוי הדם] (ושפך את דמו וכיסהו בעפר) [יז ,יג] שלמים מציון ,תשע"ז

אחרי  -קדושים

כיסוי הדם רק בדבר שמצמיח ,והמכסה בעפר המדבר לא יצא [כיצד קיימו כיסוי הדם במדבר,

באתר "בינינו" :

האם גדל שם ,מכוח באר מרים ,זריקת אפר עגל הזהב לנחל במדבר] שלמים מציון ,תשע"ז

חיוב עשרה זהובים על גונב ברכה

[החוטף ספק מצות כיסוי הדם ,ספק מילה בשבת] (ושפך את דמו

וכיסהו בעפר) [יז ,לג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תשע"ז

למאגר עלוני

שאר עניני הפרשה:

פרשת השבוע
ביאורי פרשיות התורה  -אחרי מות

ביאורי פרשיות התורה ,תשע"ט

ומועדים

מיתת בני אהרן על שהורו הלכה בפני רבן [כשההלכה היא נכונה ,שמואל בילדותו הורה הלכה לפני

(גם משנים

עלי הכהן רבו ,הכבש האחד בגימ' יג] האיחוד בחידוד ,תשע"ז

מדוע נסמכה פרשת שתויי יין למיתת שני בני אהרון? כיצד הדבר קשור לארבע כוסות? מה רמז
יוסף כששלח יינות ממצרים לאביו בכנען?

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

דברי חיזוק באמונה והשגחה ,מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

כאיל תערוג ,תשע"ו

קודמות)
באתר "בינינו" :

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

מדוע לובשים קיטל בליל הסדר? באור הקשר שבין עבודתו של הכהן הגדול לליל הסדר

(ולקח

את שני השעירים) [טז ,ז] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א
האיסור לזר להיכנס לאוהל מועד (וכל אדם לא יהיה באוהל מועד) [טז ,יז] אורות הגבעה ,תשע"ד
מדוע לא מנו מוני המצוות את האיסור לזר להיכנס לאוהל מועד (וכל אדם לא יהיה באוהל מועד) [טז,

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

יז] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' קמב) מ' תירוצים
מזמור לתודה ,וידוי או הודאה (והתודה עליו את כל עוונות בני ישראל) [טז ,כא] זרע ברך ,תשע"ג
שתיה קודם בהמתו (לא תאכל על הדם) [יז ,יב] אשר ליהודה ,תשע"ד

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

בני ישראל מקבלים סיוע ממרום להישמר מעבירות (כמעשה ארץ מצרים  ...לא תעשו) [יח ,ג-ד] שפת
אמת ,תר"ס

שינויים

בחוקותיהם לא תלכו [הליכה בחוקות הגויים והתדמות להם במנהגיהם ובלבושם ,כל הגויים או רק
שבעת העממים ,עובדי ע"ז או כל העמים ,מהות חוקות הגויים שנאסרו חוקי דת וענייני פולחן ,או כל חוקי
הגויים ומנהגיהם ,ואפילו "מנהג שעושים לשם דעת הבל ושטות שלהם" ,חוקי הגויים שיש להם טעם
הגיוני ,מנהגי הגויים שיש בהם פריצות ,קישוט בית הכנסת באילנות לשבועות ,לבוש מערבי מודרני ,ישיבה
בגילוי ראש ,חבישת כובע שנהגו נשות הגויים ללבוש ,לבוש המיוחד לרופאים או לפקידי שלטון ,גילוח
הזקן ,קריאה ליהודים בשמות של גויים ,הליכה לתיאטרון ואצטדיוני ספורט ,חגיגת "בת מצוה" ,הנחת
זרי פרחים על קברים ,הקמת אנדרטאות לזכר נספים ,טקסי לוויה צבאית מלווים במטחי יריות ,עמידת
דום בצפירת זיכרון ,סעודה ב"חג ההודיה" בארה"ב] (ובחוקותיהם לא תלכו) [יח ,ג] עולמות ,רנו
המצוות הן נתינת כח (את משפטי תעשו ...וחי בהם) [יח ,ד] שפת אמת ,תר"ס

לצפיה בעשרות
שיעורים על
אחרי  -קדושים

באתר "בינינו" :

עבדו את ה' בשמחה (וחי בהם) [יח ,ה] מדי שבת בשבתו ,תשע"ז
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,

למאגר עלוני

תשע"ג תשע"ח (ה' תירוצים)

ישוב ארץ ישראל  -והזהירות בקיום המצוות בה [וחומר עוון המקלקלים אותה במעשיהם ,חילוק
בין ישיבת ארץ ישראל לישיבה בשאר הארצות] (ואפקד עוונה עליה ,ותקיא הארץ את יושביה) [יח ,כח] נר
יששכר ,תשע"ב תשע"ז

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

נושא על הפרק:

קודמות)

עשיית ביטוח חיים [חסרון באמונה ,פתיחת פה ר"ל ,נתינה לאחר המוות ,להקפיד לעשות הכל ע"פ היתר

באתר "בינינו" :

עסקא] עין יצחק ,תשע"ח

הבדלה לילדים קטנים בשעון הקיץ [ילדים הנרדמים לפני זמן הבדלה במוצאי שבת ,האם חובה
להעירם לשמיעת הבדלה ,או שישן פטור ,האם מדין חינוך הקטן יבדיל ביום א' ,האם הבדלה ביום א' היא
דין תשלומין ,והאם קטן המחויב רק מדין חינוך חייב בדיני תשלומי מצוות ,גיל חינוך קטן להבדלה,
הבדלה מבעוד יום בשעת הדחק ,האם גדול יכול להבדיל עבור קטן ,כשהקטן לא יכול לשתות מלא לוגמיו
האם הקטן יבדיל ואביו ישלים לו שיעור שתיה ,קטן שלא הבדיל ביום א' בבוקר האם רשאי לאכול ,שעון
קיץ] שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

~

~

~

~

~

~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

שינויים

