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  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 ערוגכאיל ת

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 גר"א עוזר שליט"אשיעורי ה

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47378
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47818&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 דושיםק -אחרי 

 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

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

   :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

 

 פרשת אחרי מות

 

 יום הכיפורים נושא בפרשה:

 הגרלות בהלכה נושא בפרשה:

 : 'מצטער' בשאר מצוותנושא בפרשה

 וכניסה לסכנה 'פיקוח נפש': נושא בפרשה

 כיסוי הדם אחר שחיטת חיה או עוף: נושא בפרשה

  שאר עניני הפרשה:                                  

 

 פרשת קדושים

 

 : שעטנזהנושא בפרש

 תן מכשול[יור לא תי]לפני ענושא בפרשה: איסור הכשלת הזולת 

 נושא בפרשה: תשלום שכיר בזמנו

 נושא בפרשה: כבוד ויראה מאביו ואמו

 ]ומקדש מעט[נושא בפרשה: מורא מקדש 

    נושא בפרשה: איסור שקר רמיה וגניבת דעת

  נושא בפרשה: מצוות תוכחה

 כבוד תלמיד חכםנושא בפרשה: 

 שאר עניני הפרשה:                           
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 פרשת אחרי מות

 יום הכיפורים נושא בפרשה:

 

תשובה  הילהאם מוע, אינו יכול להכנס לשם ביוה"כ]במשך השנה ודש הקודשים לק ן גדול שנכנסכה

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

בזאת יבוא אהרן אל )הקטרת חלבי יום הכיפורים במוצאי יום הכיפורים, ע"י כהן גדול דווקא? 

 זרע ברך, תשע"ד טז, ג[] (הקודש

 תשע"ושבילי פנחס,  ]טז, ה[ (יקח שני שעירי עיזים)מהותם של שני השעירים לפי דברי המשך חכמה 

 (כי ביום הזה יכפר עליכם) ]דעת הרמב"ם ורבינו יונה[ ?וב תשובה מיוחד ביום הכיפוריםהאם יש חי

 תורה והוראה, תשע"ד   אורות הגבעה, תשע"גטז, ל[ ]

אך בגמ' שבועות מבואר שמכפר על עבירות  בואר שמכפר על עריות,מ יומא ]בגמ'כפרת שעיר המשתלח 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קז( לה תירוצים  מכנסי הכהן מכפרים על עריות[שרבות, ובזבחים מבואר 

טז, כב[ ] (נשא השעיר עליו את כל עוונותםו) ]רוב בהמות אינן טרפות[היתר הנאה משעיר המשתלח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

זרע ברך, טז, ו[ ] (הקריב אהרן את פר החטאת אשר לוו) ביום הכיפורים ן גדולוידוי וסמיכה בפר כה

 תשע"ג

 מתוך ]חצי שיעוראכילת כזית פת ביום הכיפורים שחל בשבת, האם היא אסורה מן התורה? 

 זרע ברך, תשע"ג   טז, כט[] (תענו את נפשותיכם) ככותבת[

טז, ] (עיניתם את נפשותיכםו)מצוות עינוי ביום הכיפורים, הימנעות מאכילה ושתיה או עינוי הנפש 

 זרע ברך, תשע"גלא[  

 זרע ברך, תשע"ג  טז, לד[] (היתה זאת לכם אחת בשנהו) האם יום הכיפורים יבטל לעתיד לבוא?

טז, ד[ ]( ש ילבשכתונת בד קוד) ]אין קטגור נעשה סנגור[ ?האם מותר לענוד שעון זהב ביום הכיפורים

   קב ונקי, תשע"ד

]סתירה ובנין  ?כיצד הותרה, מידי שנה בניית לשכת הכהן גדול מחדש לקראת יום הכיפורים

 זרע ברך, תשע"ד בבית המקדש[ 

 (בא אהרן אל אוהל מועדו)  ?האם הותרה כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים בשאר ימות השנה

 זרע ברך, תשע"ד   טז, כג[]

   תורת הקרבנות, תשע"דרים ספיקות להלכה בעבודת כהן גדול ביום הכיפו

 (עיניתם את נפשותיכםו) ]מ"ע שהזמן גרמא[האם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום הכיפורים? 

   שמעתתא עמיקתא, תשע"ג  טז, לא[ ]

שמעתתא  טז, לא[ ] (עיניתם את נפשותיכםו)האם אכילת חצי שיעור מותרת לחולה ביום הכיפורים?  

 עמיקתא, תשע"ג
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 (עיניתם את נפשותיכםו)רשאי לעלות לתורה במנחה?   חולה האוכל ביום הכיפורים בהיתר, האם

  אורות הגבעה, תשע"וטז, לא[  ]

)ונתן  ]ואם הוא צדוקי לא חלה השבועה[ שבועת כהן גדול בערב יום הכיפורים שלא ישנה בעבודה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זלפני ה'( ]יח, ב[ את הקטורת על האש 

 

 הגרלות בהלכה נושא בפרשה:

 

שימוש בגורל, שני השעירים, חלוקת הארץ, לכידת עכן, יהונתן ויערת הדבש, הטלת יונה ]  גורל הגר"א

מצות "תמים תהיה", פסוק לי פסוקך, שימוש בגורל כעצה ולא כהכרעה, ליחיד או לים, איסור "קוסם" ו

 (, תשע"ז124עומק הפשט )   מעדני אשר, תשע"ד   עולמות, כ  ]טז, טו[ (אשר עלה עליו הגורל) ]לציבור

 דברי שי"ח, תשע"ז ]טז, טו[ (אשר עלה עליו הגורל)גורל הגר"א להכרעה בין שני "חיובים" 

אשכול     תורה והוראה, תשע"דרוח הקודש, גורל, בת קול[   ]אורים ותומים,הכרעה באמצעים רוחניים 

 יוסף, תשע"ג

חלוקה ע"י גורל, חלק כל אחד בארץ, שורש החלוקה, גר  ]נחלה בארץ ישראל, חלוקת הארץ ע"פ הגורל 

 עומקא דפרשא, תשע"ה  ואשה בחלוקה[

והשעיר לעזאזל שמכוון  ושאר ההשוואות בין פורים לכיפורים, הכפרה,] הגורל בפורים וביום הכיפורים

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  תה אסתר[כנגד מש

]נטילת זכיה של שטר הגרלה שנמצא, הבדל בין סוגי הגרלות, בין שותפים  השבת אבדה בכרטיס הגרלה

 נוה ההיכל, תשע"ה   ויורשים, זכיה מכח המנהג[

]חלוקת ארץ ישראל נעשתה על פי גורל, גורל מכריע בדיני ממונות, הגורל עצמו נחשב מעשה גורל בהלכה 

קנין, הכרעת גורל רק בקרקע או גם במטלטלין, בשותפות בין ישראל ועכו"ם, בענייני מקח וממכר, גורל 

שות, בדיני גורל בטעות, הסתמכות על גורל במצוות, תמים תהיה עם ה' אלקיך, מתי מותר להכריע בדיני נפ

)לאלה תחלק  הכרעה בגורל בין בנים שנחלקו מי יזכה לתרום כליה לאביהם[-על ידי גורל, כליות יועצות

 תורה והוראה, תשע"ה    עולמות, קסב   הארץ בנחלה( ]כו, נב[

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

 "זאוצרות אורייתא, תשע   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   ההיכל, תשע"ד

 נוה ההיכל, תשע"ג  טז, טו[] (אשר עלה עליו הגורל)תוקף גורל שעלו בו שני זוכים 

 

 נושא בפרשה : 'מצטער' בשאר מצוות

 

בה בסוכה, חולה בקרבן פסח, ]שתיית יין ואכילת מצה לחולה שאין בו סכנה, ישי בקיום מצוות 'מצטער'

אונס האם הופקע מחיוב, האם יצא ידי חובה כשהיה אנוס, דרגת הסבל כדי להחשב 'אנוס', חולה בהנחת 
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תפילין, איסור לקיים מצוה כשיגרם לו נזק, הבדל בין צער לבין חולי, כשעושה דבר הפטור ממנו נקרא 

  יח, ה[] )וחי בהם(  אם קודם לצער בעלי חיים['הדיוט', קידוש על יין המביא לצער הגוף, צער האדם ה

 אוצרות אורייתא, תשע"ח

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

]מצטער בשאר מצוות, שתיית יין כשמזיקו[  לצאת לקריאת פרשת זכור, אם כתוצאה מכך יחלה? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לד(

, צריך לדחוק עצמו ולשתות, שונאו, או שמזיקומפני  שותה ייןי שאינו מ]  רח בקיום מצוותצער וטו

כדי לקיים את מצות שתיית ארבע כוסות, והאם מחוייב  הסבלמה שיעור , לקיים מצות ארבע כוסות

לחלות, עלול צריך לדחוק עצמו לאוכלו אם  מרורהאם גם באכילת , שיפול למשכבכאשר הדבר יגרום 

גדרי  מה הם , בשאר מצוותנזק לתינוק כשיגרם מצות מילהקיום , , האם מחוייב לאוכלונא מרורהשו

 פטור ]ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הואיפול למשכב  אוכתוצאה מכך יצטער אם החיוב לקיים מצוות, 

מ"ע , ובין בנןמדראו מצוה  מדאורייתאהאם יש הבדל בין קיום מצוה , [בהלכות סוכה בלבדאו בכל התורה, 

: טורח בקיום מצוות שבכל רגע ורגע עובר על ביטולה.למ"ע שאין בה כרת, וכן במצות עשה  שיש בה כרת

, לילך לעיר אחרת לקיים מצוה לעקור מביתואם צריך המה מידת הטרחה שיש לטרוח בקיום מצוות עשה, 

  עולמות, קצט   [לנטילת ידים ולהתפלל בציבורלהשגת מים  והטורח המרחק

 שמעתתא   סוכה[ בישיבת מצטער ]דיןלהסתפר  העומר, הרשאי בספירת הארוך בשערו המצטער

 ב"תשע עמיקתא,

  עולמות, רעג י נעילת הסנדל ביום כיפור 'מצטער' מא

 

 'מצטער' בישיבת סוכה

 

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

 ממשנתה של תורה, תשע"הנחת[ מצטער, או חייב לבנות סוכה שיוכל להיות בה ב

ילת בני קה ]סוכה בכותל המערבי, סוכה ליד מקום רועש[ אכילה ושינה בסוכה שאינה ראויה לשינה

 תורה, תשע"א

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

בסוכה דינו לגבי אכילה, מצטער מחמת צפיפות בסוכה, האם חייב להוציא הוצאות כדי שלא יהיה מצטער, 

הגר"א גניחובסקי,    הגר"א עוזר, תשע"ג   עולמות, קכד   מי שאין לו סוכה האם חייב ללכת לסוכת חבירו[

 תשע"ה

 כאיל תערוג, תשע"זמבוגר שסוכתו בקומה גבוהה ומתקשה בעליה אליה, האם הוא "מצטער"? 

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

  תשע"ח

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

]המצער, הנוחר בשינה ומפריע לאחרים, יחד נדחה מפני המרובים, חטא כדי בעניין המצטער בסוכה 

  עיון הפרשה, תשע"ז )גמ' רמג(  שיזכה חברך, גזל שינה, השמן והרזה בסוכה[
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"זכשיודע שאם ישן בסוכה יחלה לאחר סוכות, האם דינו כמצטער עכשיו? 

 

 וכניסה לסכנה 'פיקוח נפש'נושא בפרשה : 

 

הגר"א גניחובסקי,   יח, ה[] (שמרתם את חוקותי... וחי בהםו)חקירות במקרים שונים בגדרי פיקוח נפש 

 תשע"ד

]איזה שירצה שני אנשים בשבת במצב פיקוח נפש, הצלת האחד כרוכה בחילול שבת והשני לא 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זוכשאחד מהם אביו, או אצל אחד מהם יקיים מצוה אחרת, או הוא כהן[  יציל, 

רודף אחר אנשים להורגם ולוקח עמו אדם נוסף, וניתן לנטרל הרודף רק ע"י הריגת האדם הנוסף 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חכאשר האדם האחר ממולכד[  ]נוהל שכן, 

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

הגר"א גניחובסקי, ]רודף[   שני אנשים בסכנת מוות האם מותר לאחד לברוח, כשהשני ייהרג?

 ע"חתש

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

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

, לא תעמוד על דם רעך בתפילה, ספק רודף ,הרג יהודי במלחמת עולם הראשונה ,כהלכה מפני פיקוח נפש

ברכה על מסירות  ,שנים עם קיתון מים ואחד מעולף ,רשות להרוג את הרודף, קטיעת אבר לינצל מאיסור

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

 תשע"ד

 מנחת אשר, תשע"זבזירת פיגוע  -חילול שבת לצורך טיפול בנפגעי חרדה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  אי' או איסור חמור ב'ספק'בפיקוח נפש בשבת, להעדיף איסור קל ב'וד

חולה שחייב לאכול דבר איסור, אך לא מסוגל לכך נפשית, האם מותר לרמותו שהמאכל כשר? 

איסור להרגעת עשיית כשמבקש שפלוני הבריא יטעם את התרופה לפניו, לשקר או לשנות מפני החולה, ]

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  , להישבע לחולה שהמאכל כשר[ולההח

 לשקר או לשנות מפני החולה,] לתקוע בשופר בעיצומו של יום כיפור כדי שחולה יחשוב שתם הצום

 מאור השבת, תשע"זפיקוח נפש[ 

מחמדי התורה,     במשנת הפרשה, תשע"ו ]ביאור דברי האור החיים[פיקוח נפש בחילול שבת לחיי שעה 

 מגישי מנחה, תשע"ו     תשע"ו

שיעורי  ]ביאור דברי האור החיים, תינוק שנשבה, עובר[פיקוח נפש בחילול שבת למי שלא ישמור שבת 

 ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"ו

שני ענפים עם ויש  –אמדוהו לשתי גרוגרות  -חולה בפיקוח נפש בשבת ]מרבה בשיעורים לחולה בשבת 

, ריבוי בשיעורים הוא את השלוש כי זו פעולת חיתוך אחתיקח  –רות גרוגרת אחת וענף אחד עם שלוש גרוג

 ין שאינו צריך אלא לשתייםומדאורייתא או מדרבנן, האם מועיל לקחת את הענף עם שלוש הגרגרות ולכ
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הגר"א    [, לקצוץ כל העץ, ריבוי בשיעורים בפעולה אחתהוי מלאכה שאינה צרכיה לגופהוהשלישית  –

 גניחובסקי, תשע"ו

כדי ודאי לא יחיה עד שבת הבאה, ו]לאדם שחילול שבת בפיקוח נפש או לצורך הצלה משמד רוחני 

טומאת אליהו לבן הצרפית, חילול שבת לרפואה , חילול שבת עבור ספק הצלת עובר, סיוןילהציל מספק מ

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נא( סגולית[

 ין, תשע"גשיעורי הגר"נ שיינמחיקת שם ה' מפני פיקוח נפש 

]איסור הפלגה בספינה בסמוך לשבת לשיטת בעל המאור מחשש סכנת המכניס עצמו לפיקוח נפש 
האם ניתן לקבוע תור  ,או תינוק שנרפא מחוליו ביום חמישי מחלת ים, מדרבנן או מדאורייתא, מילת גר

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 

, האם מותר להעלות על טיסה בערב שבת, למטוס הנוסע בשבת טיסה לחולת סוכרת מותר להיכנס להריון
 עולמות, רעו רצופה עד מוצאי שבת[

לעולם אל יעמוד  ]מגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר, אין סומכין על הנס,מקום 'סכנה' 
אוביקטיבית או סוביקטיבית, ע"פ נתונים סטטיסטיים או דעת בני  -אדם במקום סכנה, "מקום סכנה" 

ומתי "אין סומכין על הנס", מעשה רבי חנינא בן דוסא ונחום איש גמזו, האם  -אדם, אימתי נוטלים סיכון 
יעת נזק מרבים, במקום סכנה רחוקה מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים, סכנה לצורך מנ

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: "שֹוֵמר 

ָתאִים ה'", הסתכנות לצורך פרנסה ודברים שהם "  עולמות, שה    עולמות, שסמנהגו של עולם"[ פְּ

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

קנין ] אדם שנשבע שלא יגלה רפואה שגילו לו, האם מותר לו לספר במקרה של פיקוח נפש?
 מעדני אשר תשע"ב  [רוחני ופיקוח נפש

כדי הצלה, לפני עיור, ביטול מצוה שביתה בשבת, ]שיקר לחברו שיש אירוע של פיקוח נפש בשבת 

 'ברכת יצחק', תשע"ז -שיעורי ליל שישי להפטר ממנו[  

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

י חשוב כמת ואין חיוב לקיים את הרי ע ו שלא לעבור על לא תעשהמדוע חייב לבזבז כל ממו
 מעדני אשר, תשע"ז ?חייואת נוגד מצוה כשזה 

הגר"א עוזר,     אורות הגבעה, תשע"ד  ]ישראל , בן נח, פיקוח נפש להצלת עובר[ עובראיסור הריגת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    תשע"ו   תשע"ג

או במוח, השתלת  או בנשימה,חיות האדם תלויה בלב, , שמא נתעלףו הגל, נפל עלי] קביעת רגע המות 

שמרתם את חוקותי... ו) [סיכום דעות פוסקי דורינו בדין קביעת רגע המוותאברים ממי שמת מוות מוחי, 

 עולמות, נב  יח, ה[] (וחי בהם

 

 כיסוי הדם אחר שחיטת חיה או עוףנושא בפרשה : 

 

]מצוות כיסוי הדם, שהחיינו על מצוה חיובית או לראשונה  כיסוי הדםברכת שהחיינו במקיים 

 מנחת אשר, תשע"ח קיומית, מצווה המסמלת גבול, כהן המקיים לראשונה פדיון הבן[

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

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' עג
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]האם לא מבשל את הדם שלא לצורך יו"ט, מתוך שהותרה, מכשירי כיסוי הדם ביום טוב באפר חם 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז אוכל נפש, האם בשחיטה ביום טוב אין איסור צובע בית השחיטה בדם[

    עולמות, רנאמסורת באכילת בעלי חיים לגבי דין כיסוי הדם ]חיה או בהמה[ 

שלמים   יז, יג[] (שפך את דמו וכיסהו בעפרו)סוי הדם ביום טוב, ומלאכה שאינה צריכה לגופה כי

  מציון, תשע"ו

, ספק נבילה וטריפה] דם?שחט חיה או עוף ויש ספק בכשרות השחיטה, האם יש מצות כיסוי ה

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   יז, יג[] שפך את דמו וכיסהו בעפר(ו)  איסור חפצא[ אואיסור גברא 

כאיל תערוג,   יז, יג[] (שפך את דמו וכיסהו בעפרו) זצ"למהלכות כיסוי הדם, מדברי הגראי"ל שטיינמן 

 תשע"ד

]עמידה בברכת השחיטה ובברכת כיסוי הדם, ערבות בברכות אלו, האם אחר יכול לברך, בר   כיסוי הדם

 שלמים מציון, תשע"ז   יז, יג[] שפך את דמו וכיסהו בעפר(ו)  חיובא לכיסוי הדם, יכול להתחייב בכיסוי הדם[

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

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

שפך את דמו ו) ]החוטף ספק מצות כיסוי הדם, ספק מילה בשבת[ חיוב עשרה זהובים על גונב ברכה

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

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

הורה הלכה לפני  בילדותו שמואלכשההלכה היא נכונה, ]ן הלכה בפני רבעל שהורו מיתת בני אהרן 

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

כיצד הדבר קשור לארבע כוסות? מה רמז  מדוע נסמכה פרשת שתויי יין למיתת שני בני אהרון?

 תשע"ד ,שיעורי הרב רוזנבלום יוסף כששלח יינות ממצרים לאביו בכנען?

   כאיל תערוג, תשע"ו    זצ"לדברי חיזוק באמונה והשגחה, מדברי הגראי"ל שטיינמן 

  מדי שבת, תשע"ו  יד, לו[] (שמרתם את חוקותיו)הוי רץ למצוה 

   האיחוד בחידוד, תשע"גיד, לו[ ] (הגורל לה' ועשהו חטאת)ברכת 'שלום עליכם' ועניית 'עליכם שלום' 

 זרע ברך, תשע"ה טז, ב[ ] (אל יבוא בכל עת אל הקודשו)קדושת עליית ההיכל  

גביע הכסף בדברי הגר"א, ודעת ]דעת האם רשאי היה אהרן הכהן להיכנס לקדש הקדשים בכל עת? 

, זמן שחפץ ענן ה' על המשכן במדברכל  –המשך חכמה שהיתר זה גם לבניו היינו לאלעזר שכיהן תחתיו 

וטעם נוסף לכך בגלל איסור בשר תאוה ואכילתם רק בקודשים וכדי לכפר על כמות גדולה של טומאת 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח טז, ג[]בוא אהרן אל הקודש( )בזאת י[ מקדש וקדשיו

)ולקח  קיטל בליל הסדר? באור הקשר שבין עבודתו של הכהן הגדול לליל הסדר יםבשולמדוע 

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

טז, ] (כל אדם לא יהיה באוהל מועדו)האיסור לזר להיכנס לאוהל מועד  אתמדוע לא מנו מוני המצוות 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קמב( מ' תירוצים  יז[

 ע"גזרע ברך, תש  טז, כא[ ] (ת בני ישראלהתודה עליו את כל עוונוו)מזמור לתודה, וידוי או הודאה 

  אשר ליהודה, תשע"ד יז, יב[] (לא תאכל על הדם)שתיה קודם בהמתו 

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

  אמת, תר"ס

כל הגויים או רק  ,בחוקות הגויים והתדמות להם במנהגיהם ובלבושםהליכה ] בחוקותיהם לא תלכו

חוקי דת וענייני פולחן, או כל חוקי  ומהות חוקות הגויים שנאסרים, עובדי ע"ז או כל העמים, משבעת העמ

חוקי הגויים שיש להם טעם , שלהם" ושטות הבל דעת ואפילו "מנהג שעושים לשםהגויים ומנהגיהם, 

ישיבה , לבוש מערבי מודרניקישוט בית הכנסת באילנות לשבועות, , מנהגי הגויים שיש בהם פריצות, הגיוני

, גילוח לבוש המיוחד לרופאים או לפקידי שלטון, חבישת כובע שנהגו נשות הגויים ללבוש, בגילוי ראש

הנחת , גיגת "בת מצוה", חהליכה לתיאטרון ואצטדיוני ספורט ,קריאה ליהודים בשמות של גוייםזקן, ה

עמידת , טקסי לוויה צבאית מלווים במטחי יריות ,הקמת אנדרטאות לזכר נספים, זרי פרחים על קברים

 עולמות, רנויח, ג[ ] (ובחוקותיהם לא תלכו) [ה"ב"חג ההודיה" בארסעודה ב ,דום בצפירת זיכרון

 שפת אמת, תר"סיח, ד[ ] (את משפטי תעשו... וחי בהם)המצוות הן נתינת כח 

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

עומקא   יח, ו[] (לא תקרבו לגלות ערוה) [לפני עור, עם קטנים, בחדר ניתוח, פרוצים, אשתו עמו]יסור יחוד א

 דפרשה, תשע"ה

אשכול יוסף, יח, כא[ ]( ךמזרעך לא תתן להעביר למולו) ]חלק מזרעו ולא כל זרעו[העברת זרעו למולך 

 תשע"ח )ה' תירוצים(  ע"גתש

, חילוק וחומר עוון המקלקלים אותה במעשיהם] והזהירות בקיום המצוות בה - ישוב ארץ ישראל

נר  יח, כח[] (אפקד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביהו) [ה בשאר הארצותבין ישיבת ארץ ישראל לישיב

 אבתשע"ז   יששכר, תשע"ב

 

 קדושים שתפר

 שעטנז :נושא בפרשה

 

מעיינות    זרע ברך, תשע"ה  יט, יט[ ] בגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך(ו)איסור שעטנז ב'מתעסק' 

  מהרצ"א, תשע"ה

]נאמנות תוית הבגד, עכו"ם במסיח לפי תומו, חיוב בדיקה או הליכה לפי הרוב, חיוב בדיקת שעטנז 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז מצוי, בדיקה מדגמית[ מיעוט ה
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תעשה ולא ) ?בטליתו המצויצת, והסיר הפשתן האם צריך לקשור שוב ציצית]שעטנז[ מצא פשתן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו (מן העשוי

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז  לבישת בגד בלא בדיקת שעטנז בשעת הדחק

 שתים יחדיו()לא תלבש שעטנז צמר ופ ]בקשר שאינו של קיימא[לבישת צמר ופשתים הקשורים יחד 

 זרע ברך, תשע"ד ]כב, יא[

]כב,  לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו() ]קיום העשה או חיוב העשה[ עשה דוחה לא תעשה בשעטנז

 הגר"א שיינין, תשע"א    יא[

 עומק הפשט, תשע"חשעטנז בספות ומזרונים 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה   זרע ברך, תשע"האיסור שעטנז ב'מתעסק'   

]שני האיסורים בתורה ומהותם, מהו שוע טווי ונוז, שעטנז מדאורייתא ומדרבנן, איזה  איסור שעטנז

חוברת ברוכסן או לחצניות, הדבקה, לבישת בגד חיבור אסור, רכיסה בכפתורים, סיכת בטחון, ביטנה המ

צמר על בגד פשתים, קיטל על טלית, גרבים בתוך נעלים, סוגי בגדים: עניבה, חגורה כפפה, מטפחת חפצים 

)לא תלבש שעטנז צמר   נוספים:  מגבת, פרוכת, וילון, שטיח, כרים וכסתות, כסאות וכורסאות, מזרונים[

 עולמות, ריח  ]כב, יא[ופשתים יחדיו( 

 מעינות מהרצ"א, תשע"ה  ]מראית עין[תפירת בגד קנבוס הדומה לצמר 

פצא כנבילה, או איסור גברא כחרישה בשור וחמור יחדיו, ]העלאה או לבישה, איסור ח איסור שעטנז

איסור הנאה או איסור לבישה, כשיש כבר חוט צמר ופשתן בבגד האם יש איסור בתוספת עוד חוט צמר, 

שני דינים בשעטנז חלוקים לשני הפסוקים, ביטול ברוב, היתר מוכרי כסות ללבישת בגדי שעטנז, דבר 

 הגר"א עוזר, תשע"ה ]כב, יא[ז צמר ופשתים יחדיו( )לא תלבש שעטנשאינו מתכוין[  

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

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

]סליחה לתפילת יום הכיפורים, ג' שיטות כיצד נראה המעיל, ולשיטת  איסור שעטנז בכותנת כהן גדול

]כח, לט[  )ואבנט תעשה מעשה רוקם( רש"י הוא מלבוש מעל מלבוש, איסור שעטנז בבגדים "קשים"[

 האיחוד בחידוד, תשע"ו   

 ]שהחיינו בבגד שצריך בדיקה שעטנז, בחוטי תכלת ולבן, היתר כלאים בטלית[ הערות באיסור שעטנז

 עומקא דפרשה, תשע"ג  ]כב, יא[)לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו( 

 

 ]לפני עור לא תתן מכשול[איסור הכשלת הזולת : נושא בפרשה

 

אשר    לרעהו, תשע"ו איש  יט, יד[]( לפני עור...ו)איסור הכשלת הזולת בעבירה או בעצה שאינה הוגנת 

   ליהודה, תשע"ד

ני עיוור מדאורייתא, כשהנכשל עצמו מזיד, האם הוא פ]במכשיל באיסור דרבנן האם יש ל לפני עיוור

, כשהמכשיל עצמו אינו אסור באיסור עולה בבין אדם לחברו כמכשיל בעצה רעה, או הטלת מכשול רוחני

 תשע"ז     הגר"א עוזר, תשע"ד [זה
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 ,יל גוישם אסור להכגד]אין יסודו מדין ערבות דברי הגר"נ קרליץ שליט"א מ' לפני עיוורהלכות '

סא, ית דברים בקדושה בקול רם ליד בית הכרי, תפילת עמידה אחרי קטן, אחרי גדול, אמהכשלת מומר

ביש בשבת ועצירת מכונית הנוסעת באיסור, לימוד תורה לקירוב רחוקים ללא ברכת התורה, אין ירידה לכ

, קנה חלות ומצא תולעים האם יחזירם או חייב לחוש שיכשילו םצורך לפרט בעצמו כל חסרונותיו בשידוכי

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קה( בהם את הרבים, הנהגת האוסר והמתיר[

לן שלא יכשל, מדוע אין חיוב להפריש את סימון כרם רבעי וערלה להזהיר גז] הלעיטהו לרשע וימות

עוברי עבירה מאיסור בשוגג, הנותן תבואה לפונדק גם אם אינה מעושרת, 'מצוה' או 'היתר', מדוע אין 

 -חובת הצלה מדין "ערבות", חיוב אפרושי מאיסורא לעובר על איסור במזיד, פרשת "הסנדביץ' המורעל" 

, כדי שהגנב יאכל את הכריך ויורעל, התקנת חבלי כביסה האם מותר להניח רעל בכריך הנמצא ברשותו

רפויים שיכולים להביא לנפילת הגנבים המטפסים דרכם, לענות לנהג הנוסע בשבת ומבקש הכוונה בדרך, 

ור' בגרימת איסור מבעיר כתוצאה מהארכת יוהאם בחסימת רחובות לנסיעה בשבת יש איסור 'לפני ע

המסכים לא לבשל בשר בחלב, אך מאפשר לאורחיו אכילת בשר עם הנסיעה, תעודת כשרות לבית מלון 

]ולפני עור לא תתן מכשול[   חלב בצונן, האם מוטלת חובה לפעול לחקיקה דתית ויישומה במדינת ישראל[

 עולמות, רב  ]יט, יד[

)ויאמר השלום אביכם הזקן  ]לפני עיוור, מחילה[ם למי שיתכן ולא ישיב לו שלום? האם להקדים שלו

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' מב( אשר אמרתם( ]מג, כז[

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  יט, יד[] (לפני עור...ו)ור'? יוחפר בור ברשות הרבים, האם עבר על 'ולפני ע

מלאכת   יט, יד[] לפני עור לא תתן מכשול(ו)ור'? יוהושיט יין לנזיר, והנזיר סרב, האם עבר על 'ולפני ע

 מחשבת, תשע"ו

שלמים   יט, יד[] לפני עור לא תתן מכשול(ו)ור'? יוהכשלה בכעס ובמידות רעות, האם עוברים ב'ולפני ע

  מציון, תשע"ו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  יט, יד[] ני עור לא תתן מכשול(לפו)ור באיסור לשון הרע יואיסור לפני ע

כיצד מביא קרבן הרי מכשיל בלפני עיוור את הכהנים והנאשם מכחישם, עדים מחייבים קרבן 

המחייבים מיתה שחזרו בהם מעדותם 'יד  עדים שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא,]? בחולין בעזרה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   העדים', מוציא שם רע[

לפני עור ו) ]הושטת אבר מן החי שנתבטל ברוב, אך בעכו"ם לא הולכים אחר הרוב[לפני עיוור לבני נח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  יט, יד[] מכשול(לא תתן 

]הוצאת חפץ בשבת ע"י עני לבלא מחאת בעל הבית, בשב ואל תעשה  -לפני עיוור בהכשלה פאסיבית 

והאדם מחמיר על עצמו ומכשיל  -לא יהרג אשה שאינה מוזהרת לא להשנא לכהן, במצוות שהדין יעבור ו

הגר"א את הגוי ברציחה, הכשלה בטומאת מת באי ציון קברים, שתיקה ואי מחאה בפני בעל עבירה[  

 גניחובסקי, תשע"ח

]ע"י ישראל או ע"י גוי, ספק לפני עיוור, חתם בשבת בחו"ל שיגיע בדואר בשבת ויולשלוח מכתב 

מכשיל באיסור דרבנן, הנותן יודע שהוא היתר והמקבל סבור שהוא ספק איסור, כשאדם חושב שהדבר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  מותר אך בשל טעות בידע ההלכתי שלו ההיתר הוא מסיבה אחרת[

]קירוב רחוקים בסעודות שבת, כשהמוזמן עלול להגיע או לחזור הזמנת מחלל שבת לסעודת שבת 

, נתינת מכשול קטן להצלתו מאיסור עבירה' לדבר ', מסייע מכשול' תתן לא וריוע לפני'לביתו בחילול שבת, 

, כשהמכשול אינו בגוף הדבר שנעשה בו איסור, איסורים למנוע כמהבכדי אחד  באיסור הכשלהגדול יותר, 
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' הבדל בין ודאי חילול שבת לבין ספק, חברך שיזכה כדי חטאה' הנגרם מחילול השבת בפרהסיא, ' חילול

  [שבת לסעודת הוריו את מזמיןה בןכשמציעים לאורח מקום ללון, כאשר ידוע שלא יקבל את ההצעה, 

 עולמות, קצו

]מקח וממכר בשבת, שכר שבת, כשהקונה מכירת מוצרים ע"י מכשיר אוטומטי הפועל גם בשבת 

 ור, מסייע לעוברי עבירה,  כשישראל אחר גם מוכר, כשהאחר הוא מומר,יועכו"ם, כשהקונה ישראל, לפני ע

 שמעתא עמיקתא, תשע"ז  זול[כשהראשון יותר זמין, כשהראשון יותר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גכשמכשיל את השומע בלפני עיוור   סיפור לשון הרע לתועלת, 

]לפני עיוור, מה חמור יותר[  לה?את הגז השיבנזיר גזלן, האם מותר להשקותו יין ולשכרו, כדי ל

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

 ספר תורה בחובו[]לקנות ממנו ספר תורה, לגבות ממננו להשאיר את חברו ללא מצוות ספר תורה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

דבר הלכה,   ]הכשר שהמקבל אינו סומך עליו, כשהמקבל יאכל בלא ברכה[לפני עיוור במשלוח מנות 

 תשע"ד

אורות הגבעה,  [האם חייב תשובה? ,]הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"דרו באונס לפני עיוור במכשיל חב

 תשע"ד

דעתו בכדי לא לעבור, מכשיל בלפני ]האם מותר לדיין להסיח רו איסור שמיעת צד שלא בנוכחות חב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג ור, נתכוין לבשר חזיר[ יוע

]אם מידות רעות הן בכלל איסורי תורה, האם בהכשלת הזולת בהן, עוברים לפני עיוור במידות רעות 

 ובהם נהגה, תשע"ז[ בלפני עיוור

 "השעתהגר"א גנחובסקי,  , עני חשוב כמת[יעקב ואליפז]לפני עיוור?  -הכשלה בגזל למנוע רצח 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד הפסד כל ממונו כדי לא לעבור בלפני עיוור 

 שלמים מציון, תשע"ו  [לפני עיוור בכישוף]  ?האם משה הכשיל את החרטומים

 דבר הלכה, תשע"ד  [לא יברך, כשהמקבל אוכלהמקבל אינו ש]הכשר במשלוח מנות  'וריולפני ע'

 

 נושא בפרשה: תשלום שכיר בזמנו

 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קלג(  איסור אכילה לפני תשלום שכר שכיר

 שבת, תשע"ג מאור ה ]יט, יג[ (לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר)איסור הלנת שכר 

לא תלין ) ]בין אדם לחבירו קודם לבין אדם למקום[תשלום שכיר ביומו או קידוש וסעודת שבת? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה ]יט, יג[ (פעולת שכיר אתך עד בוקר

בית מדרש   ]יט, יג[ (לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר)ר קיבל שבת תשלום שכיר ביומו למי שכב

 ישיבת מיר, תשע"ז
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 כאיל תערוג, תשע"ז   [זצ"ל]הגראי"ל שטיינמן באיסור הלנת שכר חידושים 

טו[ , ]כד )ביומו תתן שכרו( ]מפסיד את קיום המצוה[ם העבודה? האם אפשר לשלם לפועל קודם סיו

 שלמים מציון, תשע"ו

]קבע מראש מועד תשלום מאוחר, האם עדיין מצוה לשלם בתום החודש, תשלום שכר שכיר חודשי 

 תשע"ג )עמ' נב(עיון הפרשה,  בעידנא דריתחא[

]איסור הלנת השכר והמצוה לפרוע בזמן, זכות ממון של העובד או דין איסור ומצוה על  ביומו תתן שכרו

"מ לכמה עניינים, האם מועלה הסכמת העובד לשינוי במועד התשלום, "מתנה על מה שכתוב המעביד ונפק

בתורה", האם המועד המאוחר שנקבע בהסכמה ממנו והלאה יחול איסור הלנה, התנאים הנצרכים כדי 

לעבור באיסור הלנת שכר, הגיע מועד חיוב תשלום השכר בשכיר "יום" ושכיר "לילה", שכיר "שעות", 

דות "קבלנות", איסור "בל תשהה",  חובת המעביד לשלם מכסף שברשותו או גם לממש נכסים או ובעבו

ללוות,  עובד שלא תבע שכרו מחמת בושה, תביעה בפה או בהתנהגות, עובד שנשכר לעבודה בידי המעביד 

ת או בידי אחר, גזבר "ועד הבית", חשב שכר במוסד, חברת "כח אדם", סדר הקדימה בתשלום משכורו

כשאין למעביד לשלם הכל, עד כמה חייב המעביד לטרוח, תשלום משכורת בשיק או שיק דחוי, הלנת שכר 

 עולמות, קסט  ]יט, יג[ (לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר) "מומר", מלגת אברך כולל[

)וישלח יעקב( ]לב, ד[    [חזקה שליח עושה שליחותו] ?יח ששילם לעובד בזמנוהאם ניתן לסמוך על של

 עולמות, קפב

 

 כבוד ויראה מאביו ואמונושא בפרשה: 

 

 יט, ג[] ואביו תיראו( )איש אמו [מטעם אונס או פטור בעלמא]שאינה חייבת בכבוד הוריה ת איש אש

 נשיח בחוקיך, תשע"ח   מלאכת מחשבת, תשע"ז

    שלמים מציון, תשע"ויט, ג[ ] )איש אמו ואביו תיראו(ם למקום? כיבוד הורים, בין אדם לחברו או בין אד

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז

מפני אביו כשלבוש פיג'מה, מדוע לא נהגו לקום כל פעם, ללכת למקוה עם אביו, ]לקום כיבוד אב ואם 

 מעדני אשר, תשע"ז יט, ג[] )איש אמו ואביו תיראו( לחלוק על דברי אביו[

   שלמים מציון, תשע"ויט, ג[ ] אביו תיראו()איש אמו והאם מותר לאב למחול על בזיונו? 

יט, ] )איש אמו ואביו תיראו(מדוע יש צורך בלימוד מיוחד לא לשמוע בקול האב הדורש לחלל שבת? 

 תשע"ח )י' תירוצים(   אשכול יוסף, תשע"ה ג[

 נוה ההיכל, תשע"היט, ג[ ] )איש אמו ואביו תיראו(זכות האב למנוע מבנו לשאת בת זוג נגד רצונו 

 זרע ברך, תשע"ה  יט, ג[] ביו תיראו()איש אמו ואכיבוד אב בדבר שאין לאב הנאה בו 

 מעדני אשר, תשע"ז]קימה שאין בה הידור[ ביו ילד השוכב במיטתו בפיג'מה, האם חייב לקום מפני א

 מעדני אשר, תשע"ז  האם המנהג כיום שבנים קמים מפני כבוד אביהם

 מעדני אשר, תשע"ז  ]בדברי תורה, ובמילי דעלמא[לחלוק על דברי אביו 
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)איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי בקש מאביו לעשות לו מלאכה קיבל עליו תוספת שבת, ונת

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ו תשמורו( ]יט, ג[

לציית בין אדם למקום, ]הבדל בין כבוד למורא, בין אדם לחברו או  גדרי מצוות כיבוד ומורא אב ואם

את שותפי לכבד  –, שלושה שותפים באדם , מי משלםלרצון ההורים כשאינו נוגע לכבודם או צרכיהם

 המצוות בפרשה, תשע"ו [הקב"ה

 

 נושא בפרשה: מורא מקדש ]ומקדש מעט[

 

 זרע ברך, תשע"ו  יט, ל[ ] מקדשי תיראו(ו)מורא מקדש בזמן החורבן 

]הכנסת מיתת נפטר, צילום, בר מצוה, אכילת ת"ח, דיבור בפלפון, עישון[ הלכות קדושת בית הכנסת 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח

עיון לוי הראש הוא דרך כבוד, אדם חשוב[ ]כקדושת העזרה, כשגיכניסה לבית כנסת בגילוי ראש 

 הפרשה, תשע"ג )עמ' מב(

עיון הפרשה, תשע"ד,  ]לבאים לבית כנסת או הנמצאים בחופה לקירוב רחוקים[ענית אמן בגילוי ראש 

 )עמ' נד(

הרי  –]האם הוא דאורייתא, כיצד נכנס הציבור להר הבית בתקופת חוני המעגל מורא מקדש בהר הבית 

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' פה( יב תירוצים [כנס לבית כנסת מפני הגשמיםיאסור אפי' לה

]בתי כנסת ובתי מדרש נקראו 'מקדש מעט',  האם דין 'מורא מקדש'  דיני קדושת ביכנ"ס -מקדש מעט 

האמור בהם הוא מהתורה או מדרבנן, האם דין בית הכנסת כתשמישי מצוה, והאם יש בו דין 'קדושת 

מינה לאיסור נתיצת אבני בית הכנסת, והאופנים שהדבר הותר, האם יש חיוב לבנות בית  שכינה'. ונפקא

כסדר פתחי ההיכל, מקומה הראוי של  -הכנסת כאשר יש כבר בתי כנסיות בעיר, בנין פתחי בית הכנסת 

הבימה בבית הכנסת, והאם מותר להתפלל בבית כנסת שהבימה אינה באמצע, מצות הדלקת הנרות 

נר תמיד' בבית הכנסת וסגולותיה, איסור נטיעת אילנות ופרחים בחצר בית הכנסת, מדין לא והדלקת '

תטע לך אשרה אצל מזבח ה', האם מותר להחליף ארון קודש שיש בו פרוכת, לארון קודש יותר מהודר 

ה(  )מה נורא המקום הז שאין בו פרוכת, סיכום ההוראות הנחוצות לתכנון בניית בית כנסת ובית המדרש[

    עולמות, לב]כח, יז[  

 מעדני אשר, תשע"ב  עומקא דפרשא, תשע"ג)ועשו לי מקדש( ]כה, ח[   דיני קדושת ביכנ"ס -מקדש מעט 

]אכילה ושתיית ארעי, סעודת מצוה, סעודת שבת, בתי כנסיות שבארץ  קידוש וסעודת מצוה בבית כנסת

 שכר, תשע"זנר יש  ישראל[

)ועשו לי מקדש( ]כה,  ]נגיעה בו, בסמוך לו, תחיבת ידים או פתקים בין חרכיו[הכותל המערבי, וקדושתו 

 תורה והוראה, תשע"ז   עולמות, מד  ח[

]שימוש בגג בית הכנסת, דירה שיוחדה לתפילה, בית כנסת ארעי, כשהתנו מראש מגורים מעל בית כנסת 

שלא תחול קדושת בית כנסת, תשמיש בזיון, קומה שלישית מעל בית כנסת, דיור שאינו קבוע, "שומר 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו  פתאים ה'", שכן המעכב פתיחת בית כנסת מתחת לדירתו[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47378
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_30_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_30_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_30_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_30_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_30_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_30_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_19_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_18_19_20_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_18_19_20_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_18_19_20_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_16_17_18_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_16_17_18_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_16_17_18_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_22_23_24_25_26_27_28_29_30_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_22_23_24_25_26_27_28_29_30_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_07_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_07_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_19_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/44-.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/44-.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_19_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_19_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_19_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_19_76.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 דושיםק -אחרי 

 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

 

]האם קדושתו זהה, או פחותה מבית הכנסת, האם יש הבדל אם ממוקמת באותו  קדושת עזרת נשים

פתיחת חלונות  אומפלס או ביציע מעל בית הכנסת, הריסת כותל בית כנסת לבניית או הרחבת עזרת נשים,  

לעזרת הנשים, לתפילה, איסור נתיצת אבן, הקצאה קבועה או הקצאה זמנית, תפילות הימים הנוראים, 

שונים בעזרת נשים, נישוק בניו הקטנים בעזרת נשים, גובה המחיצה,  קיצור דרך, שימושים -קפנדריא 

 עולמות, שלד עשרה[ למנין נשים העומדים בעזרת למנין גברים סוג המחיצה, תפילה בהעדר מחיצה, צירוף

 

    וגניבת דעת שקר רמיהאיסור נושא בפרשה: 

 

מדיני גניבה וגזילה או  -מדאורייתא או מדרבנן, גניבת דעת עכו"ם, גדר האיסור ]איסור גניבת דעת 

עת והטעיה בשוגג, גניבת דעת לצורך מצוה, כדי להפריש מאיסור, גניבת מאיסורי שקר והנפ"מ, גניבת ד

דעת רבו כדי שילמדנו תורה, גניבת דעת במקח וממכר ונתינת מתנה, מטעהו בטיב המקח ולא במחירו, 

הסתרת פגמים, גניבת דעת בפרסום, להכריז במגבית צדקה על סכום גדול ממה שבדעתו לתת כדי שאחרים 

בת דעת בשידוכין, העתקה במבחנים, גניבת דעת בפרסום מאמרים שאינם מדוייקים, גנות יתנו יותר,  גני

    עולמות, קאיט, יא[ ] )לא תגנובו( [הגונב דעת חברו, רפואה לזה, דרכי תשובה

ן או מדאורייתא, להזמין לחתונה מי שוודאי לא יבוא, להודיע לחברו ]גניבה או שקר, מדרבנגניבת דעת 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' ס( )ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים( ]לח, יד[שלא טרח[ 

מאור השבת, יט, יא[ ] )ולא תשקרו( רך מצוה, שינוי המותר לת"ח[]מפני השלום, לצוגדרי אמת ושקר 

  תשע"ה

 דברי אמת, תשע"ח )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[ הרחקה מן השקר

, דרך מושלי משלים, לא להגזים בהספד, לא ]למטרות חינוכיותשינוי או המצאת סיפורי צדיקים 

 (עמ' עהח )אספקלריא, תשע" )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[ [להרגיל קטנים לשקר, החשש מעיוות הדין

התובע והנתבע  ]הלבשת םפרטי איסור שקר בבי"ד כדוגמא להבדלים בין תורת חיים לחוקי אד

 פניני אי"ש, תשע"ח  מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[)מלבושים זהים, שווין בפני כס המשפט[ 

 כאיל תערוג, תשע"ז  ]כג, ז[ בר שקר תרחק()מדאמירת אמת 

איסורי תורה מדרבנן או דברי נביאים, באיזה אופן, על אדם פרטי או במסגרת דיון ]מדבר שקר תרחק  

ן לפני הכלה, ג' דברים שרשאי ת"ח לשנות בהם, משפטי, שקר עם היזק ממוני לזולת ובלעדיו, כיצד מרקדי

לשנות מפני השלום, היתר או מצוה, לשקר כדי לקיים מצוה, לשקר בכתיבה, כתיבת תוארים מופלגים, 

 יט, יא[ ] )ולא תשקרו( [השתמטות ממתן הלואה, האוסף צדקה עבור עני ומודיע שאוסף להכנסת כלה

 המצוות בפרשה, תשע"ו  עולמות, נא

עשר עטרות  ]עשיית דין עצמית, שקר בהליך משפטי[ האם מותר לזייף שובר מול אדם המזייף שטר?

 דזיקוב, תשע"ח

]עביד איניש דינא לנפשיה, בבית דין ומחוץ לבית דין, דיין שאומר טענות שקר בכדי לזכות בדין תורה 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סג( )ויחשבה לזונה כי כסתה פניה( ]לח, טו[ איני יודע, לשנות בדיני נפשות[

  (27)עמ' מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח  מידת האמת 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47378
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/334.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/334.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/101__ok-.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_29_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_29_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_29_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_18_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/51.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_07_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_06_78.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 דושיםק -אחרי 

 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

 

האיסור בהליך השיפוטי,  איסור שקר בחיי היום יום, ]איסור לשקר בבי"ד, הרחבת איסור שקר ורמיה 

איסור שקר לתלמיד חכם, איסור שקר והרחקה מן השקר, לשנות מפני השלום, לשקר בבי"ד כדי לקבל 

המצוות בפרשה,    מנחת אשר, תשע"ו   )בא אחיך במרמה( ]כז, לה[ זכות ביושר, עד כשר המעיד עם עד רשע[

 תשע"ז

 תורה והוראה, תשע"דאמירת שקר לתועלת  

]לשנות בערך חפץ קדוש כשאין לו חשיבות אצל  י להינצל מעבירה או לזכות במצווהאמירת שקר בכד

הזולת, השינוים לתלמי המלך, להכריז על תרומה גבוהה לעודד אחרים, למנוע הלבנת פנים, בהליך 

 , תשע"ח )עמ' מו(אוצרות אורייתא שיפוטי[

]לשקר ולומר ללוה בעייתי 'אין לי', כשכוונתו, לך אין האם מותר לגבאי בגמ"ח לומר דבר דו משמעי 

עיון הפרשה, תשע"ז )עמ'   לי, לשנות מפני השלום, מותר או מצווה, לומר שאינו בבית, להשתדל להימנע[

  לב(

]גבולות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו משמעי, לומר דבר שאינו  לשנות מפני השלום

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כו( נכון כשאין ברירה[

עיון הפרשה, תש"ע  ]עביד איניש דינא לנפשיה, בבי"ד ומחוץ לבי"ד[ את המגיע לולשקר בכדי לקבל 

 (42)עמ' 

 שלמים מציון, תשע"ו ]למונעו משחיטת מומר[מאיסור  לשקר כדי להציל חברו

 תורה והוראה, תשע"ד   ]שקר בבית דין ומחוצה לו, עם תועלת כספית ובלעדיו[ שקר לתועלת

 ממשנתה של תורה, תשע"ו]מדוע ביקש השקר להיכנס לתיבת נח[  שקר עצמי 

 –יציע שידוך לאשה  כביכול ללא סיבה, והרב שלח שליח שלפני הגטבעל שרצה לגרש אשתו 

נעברו כאן ומדוע הם  ]איזה איסורעל בעלה, ולבסוף לא נתגרשו, האם עשה הרב כהוגן? לחבבה 

  עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' פד( לשון הרע[שינוי מפני השלום, מתורים, 

]מי שברך... בעבור שיתן, האם אדם שקיבל עליה בבית כנסת והגבאי "הנדיר" אותו שלא לבקשתו 

י ממון, האם חייב חייב לשלם, האם נכון לנדור, האם נדר חל, נדר ע"י שליח, האם בשבת מותר לנדור דבר

 לשלם, חלות נדר במחשבה, סיטומתא, אמירת 'אמן', פרשנות הנדר, אמירת 'בלי נדר', זיכוי לאחרים[

 עומק הפשט, תשע"ח

 

 נושא בפרשה: מצוות תוכחה 

 

 אורות הגבעה, תשע"ז קום רבו, מפני שרי גברתי אנוכי בורחת[]ידור בממעלת קבלת התוכחה מרב 

 נשיח בחוקיך, תשע"חדרך התוכחה בזמנינו 

 כאיל תערוג, תשע"זדרך התוכחה וצורתה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]בין אדם לחבירו ובין אדם למקום[השבת אבידה ומצוות תוכחה, מי קודם? 
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כפיה ע"י כל אדם או רק ע"י בית  ,שבאחריותו ]אדונו של העבד לעבדכפיה על המצוות ומצוות תוכחה 

לאפרושי מאיסורא מדאורייתא או דין, מצוות תוכחה רק על לאווין, או גם על אי קיום מצוות עשה, כפיה 

  הגר"א עוזר, תשע"ו  מדרבנן[

עד הכאה או עד קללה, מי שיכול למחות בעושי עבירה  -עד היכן ] או מוטב שיהיו שוגגין -מצות תוכחה 

שמצווה לומר דבר הנשמע כך חובה שלא לומר דבר שאינו נשמע, הנח  ואינו מוחה, נתפס באותו עוון, כשם

להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, מתי חובה להוכיח ומתי אסור להוכיח, על איזה איסור 

צריך להוכיח, חיוב תוכחה כאשר ודאי לא ישמעו ממנו או כשיש ספק בכך, הבדל בין תוכחת רבים לתוכחת 

ת רבים הנוהגים מנהג גרוע בפרהסיא, החיוב להוכיח רשע ואפיקורס, היחס למי שאינו שומר יחיד, תוכח

מצוות בזמנינו, הפגנות מחאה נגד חילולי שבת, כשההפגנה עצמה תגרום להרבות בחילול שבת, חיוב 

 [יסורתוכחה המוטל על הרבנים ומנהיגי הדור, מי חייב להודיע לכהן על נפטר בבית או בבי"ח להפרישו מא

מעיינות   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  מעדני אשר, תשע"ה   עולמות, קנאיט, יז[ ] )הוכח תוכיח את עמיתך(

 מהרצ"א, תשע"ג

יט, ] )הוכח תוכיח את עמיתך(]מדין ערבות על הלאו[ האם צריך לבזבז כל ממונו למנוע עבירה מזולתו? 

 מעדני אשר, תשע"היז[ 

]תוכחת יוסף, מי מתי ואיך במצוות התוכחה, היסודות העומדים בבסיס מצוות תוכחה, מצוות תוכחה 

תורה והוראה,   צורת התוכחה[מתי חלה חובת התוכחה, ומתי יש דווקא להימנע מלהוכיח את הזולת, מהי 

 תשע"ז   תשע"ב

 מרבה תורה, תשע"ז  ]האדם מול עצמו[תוכחתו של יוסף 

 אשכול יוסף, תשע"ג]תוכחת משה בסוף ימיו[  חיוב תוכחה רק בסוף ימיו, או בכל פעם? 

עיון  בת ערבות, חובת תוכחה, על יחידים או על הציבור[]חוערבות הדדית על הנסתרות והנגלות 

 ז' תירוצים  הפרשה, תש"ע )עמ' פד(

 

 כבוד תלמיד חכםנושא בפרשה: 

 

]והדרת פני זקן, רב שמחל על כבודו, כבוד החכם האב"ד והנשיא, ממזר ת"ח קודם כבוד תלמיד חכם 

 עומקא דפרשה, תשע"ז לכהן גדול עם הארץ, מורא[

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ה ]כבוד התורה[חיוב עמידה בפני תלמיד חכם סגי נהור 

]איסור לכבד ת"ח בפני ע"ה, כשמכבד את שניהם, סיתום טענות  -כיבוד תלמיד חכם כשהוא בעל דין 
, כבוד ת"ח ושויון בבי"ד הבדל בין עדים לבעלי דיןעמידה בשעת גמר דין, הקדמת דיו ת"ח או הושבתו, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  [מול חובת כבוד התורה של היחיד

עיון הפרשה,  ]עשה דכבוד התורה, תלמיד חכם שמחל על כבודו[ עמידת תלמיד חכם לפני הדיינים

 יט תירוצים תשע"ד )עמ' קט(

 זרע ברך, תשע"ה  יט, לב[ ] (והדרת פני זקן מפני שיבה תקוםו)האם חייב סומא לקום בפני חכם 

הגר"א גניחובסקי,   יט, לב[] (והדרת פני זקן מפני שיבה תקוםו)החיוב לעמוד בפני מי שהוא ספק זקן 

 תשע"ד

 יג תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' פו( מחסורו מול כבוד התורה[]די זקן ואינה לפי כבודו 
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והדרת  מפני שיבה תקוםו)וות עשה? מה החידוש שכופין קימה בפני ת"ח, הרי כופין על שאר מצ

 אשכול יוסף, תשע"ח )י"ב תירוצים(    אשכול יוסף, תשע"ד   , לב[יט] (פני זקן

 יח תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לו(  ]האם ראוי להטריח לזכותם במצווה[עמידה בפני תלמיד חכם 

 שע"דמעדני אשר, תאיסור לכבד תלמיד חכם בעל מחלוקת  

 (והדרת פני זקן מפני שיבה תקוםו)עמידה בפני 'קוועטר' בברית, ובפני כל מקיימי מצוה בשעתה 

 מחמדי התורה, תשע"ו , לב[יט]

 

 

 שאר עניני הפרשה:

 

דבר שבקדושה בפני עשרה, הבדל בין פסוקי קדוש קדוש ] המנהגים השונים באמירת קדושה בציבור

וכ' לשאר המילים, הבדל בין קדוש קדוש ביוצר אור לאמירתו בקדושה, ביחיד בציבור, ע"י ש"ץ או ע"י 

  נוה ההיכל, תשע"ב      יט, ב[] (קדושים תהיו) [הקהל, יחיד המתפלל עם הש"ץ

 מדי שבת, תשע"ו  יט, ב[] (קדושים תהיו)קדושים תהיו 

  תשע"א ,שיעורי הרב רוזנבלום]יט, ב[  (דבר אל כל עדת בני ישראל) פרשת קדושים נאמרה בהקהל

 לי פנחס, תשע"ושבי

 ,הרב רוזנבלוםשיעורי  [ב יט,)קדושים תהיו( ]ביאור הקשר שבין ספירת העומר לציווי 'קדושים תהיו' 

 תשע"ד

שפת   יט, ב[] )קדושים תהיו( ]עזרך מקודש, מציון יסעדך[הדרך להגיע לקדושה בזמן הבית ובזמן הזה 

 אמת, תרמ"א

]עזרך מקודש, מציון ל השבוע קדושה נוספת מחמת נשמה היתרה, המשאירה חותם קדושה על כ

 שפת אמת, תר"נ  ]יט, ב[ תהיו()קדושים יסעדך[ 

 מדי שבת, תשע"ו  יט, ב[] (קדושים תהיו)ת היהודי יקדושת הב

באר הפרשה,  )איש אמו ואביו תיראו( ]יט, ג[להניח לקב"ה להנהיג את עולמו  –אל ישב במקומו 

 תשע"ח )עמ' ב(

במשנת   יט, ג[] (שבתותי תשמורו)ים , מקור לדבר]שפת אמת[הלומד בשבת אינו משכח תלמודו 

 הפרשה, תשע"ד

נוה יט, יא[ ] (לא תגנובו)גנב ספר תורה עתיק ושינהו, האם מחויב בהשבתו או די בהשבת דמיו? 

   ההיכל, תשע"ד

]החולק עם  ההבדל בין גניבת נפש שנכתבה בלשון יחיד לבין גניבת ממון שנכתבה בלשון רבים

האיחוד בחידוד,   יט, יא[] (לא תגנובו) הגנב, רבים שגנבו, איסור על הנגנב להשיב את הגניבה בדרך של גניבה[

    תשע"ה
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יט, ] (לא תקלל חרש)  זצ"למדברי הגראי"ל שטיינמן  [עצמו, רשע, עובר עבירה, בכתב]איסור קללה 

  כאיל תערוג, תשע"ו יד[

   עומקא דפרשה, תשע"דיט, טו[ ] (ק תשפוט עמיתךבצד)החובה לדון לכף זכות  

רו, החובה על כל אדם או רק ת"ח, הבדל בזהות הזולת צדיק יאו רק את חב את כל האדם]ן לכף זכות לדו

תלמיד , דון לכף חוב לתועלת, ליחים שנתכוון לטובהרשע שמעשיו מוכ, אדם שאינו מוכררשע או בינוני, 

או בגדרי מצוות שבין אדם  מצוות שבין אדם לחברו לדון לכף זכות מדיניחכם שעבר עבירה בלילה, 

עסיק, מן, שכ, ילדה, הור, זוג ןבמקרים שכיחים לדון לכף זכות: "החושד בכשרים לוקה בגופו", , למקום

ן חברו לכף זכות דנים אותו לכף זכות", "המעביר על מידותיו מעבירין הד, ילדים למצוה זומצות חינוך 

 עולמות, רכ יט, טו[ ] (בצדק תשפוט עמיתך) [לו על כל פשעיו"

 (הבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  עצות כיצד לדון חברו לכף זכות

נשיח יט, טז[ ] (לא תעמוד על דם רעך)כללים בחובת הצלת הזולת. מדברי הגר"נ קרליץ שליט"א 

   בחוקיך, תשע"ו

 יח[-יט, יז] (לא תשנא... ואהבת לרעך כמוך) ?א תשנא' האם מצוה אחת או שתייםו'אהבת לרעך' ו'ל

  במשנת הפרשה, תשע"ו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  יט, יז[] (לא תשנא את אחיך בלבבך)שונא את חברו ומודיע לו, האם עובר? 

   עומקא דפרשה, תשע"ביט, יח[ ] (ואהבת לרעך כמוך)עיונים במצוות ואהבת לרעך כמוך 

 (זבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'    יט, יח[ ] )ואהבת לרעך כמוך(ל גדול בתורה זה כל –ואהבת לרעך כמוך 

נפלאות שמשון,   יט, יח[] )ואהבת לרעך כמוך(הקשר בין "ואהבת לרעך כמוך" לבין תפילה בכל יום  

 תשע"ה

כאיל  יט, יח[] (ואהבת לרעך כמוך) זצ"למדברי הגראי"ל שטיינמן  ,מעלת עניני בין אדם לחבירו

 תערוג, תשע"ד

 , צער גופני או נפשי אותו ציערוכשממון, או גם צער בכשציערו אותו איסור נקימה רק ]נקימה ונטירה 

, נקמה ב"שב ואל תעשה"ה, האם בשעת מעשה מותר להשיב לחירופים וגידופים, נקמה על העדרות משמח

לשם ית, עתידהמשך פגיעה להרתיע את הפוגע מ טובה מבלי שחברו ביקש ממנו, נקימה לתועלת תעימנ

"כל תלמיד חכם שאינו נוקם , התנאים להיתר נקמה "לתועלת" ,והטפת מוסר לחנך את הפוגע תוכחה

שונא את חברו , זכירה בלי שנאה ,דיבור או גם בנטירה בלבבאיסור נטירה , ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם"

מעלת , טירהדרכים ועצות להימנע מנקימה ונ, מדוע המוכיח את חברו אינו עובר באיסור נטירה, ללא סיבה

נקמת הקב"ה ברשעים  - ,"המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו"", "הנעלבים ואינם עולבים

 עולמות, שיד   ]יט, יח[ (לא תקום ולא תטור) [ושונאי ישראל

בין הכרת הטוב, הנהגת הגרי"ס להשיב טובה תחת רעה, המעביר ]בין לא תיטור ל עניני נקימה ונטירה

   עומקא דפשרה, תשע"ועל מידותיו, מה היא נטירה ומי הוא הנוטר[ 

 זרע ברך, תשע"ו  כא[-יט, כ] (היא שפחה נחרפת לאישו)אישות בשפחה חרופה 

ונטעתם כל )מדוע נצטוו ישראל בכניסתם לארץ לנטוע עצים? והיאך מקיימים בזה 'ובו תדבקון'? 

  תשע"א ,שיעורי הרב רוזנבלום]יט, כג[  (עץ מאכל

שבילי פנחס,  ]יט, כג[ (ונטעתם כל עץ מאכל) [כנגד הכוחות שנתעוררו בחטא עץ הדעת]שנות ערלה ג' 

 תשע"ז
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 אסורים מדאורייתא או מדרבנן[ ]ובחוץ לארץ, האם הנאה מפירות ערלה בזמן הזה בארץ ישראל

   עשר עטרות, תשע"ח   ]יט, כג[ (ונטעתם כל עץ מאכל)

 זרע ברך, תשע"ו  יט, כו[] (לא תאכלו על הדם)איסור אכילה מבהמה שנשחטה קודם צאת נפשה 

 זרע ברך, תשע"ו  יט, כו[] (לא תאכלו על הדם)איסור אכילה קודם תפילת שחרית, ובסעודת מצוה  

לא ) [תיה, שאילת שלום, עשיית צרכיו, מרחץ, יציאה לדרךאכילה, ש]דברים האסורים קודם התפילה 

 מאור השבת, תשע"ד  יט, כו[] (תאכלו על הדם

ה"ניחוש" של אליעזר עבד , מותרות ל"סימן טוב"המשום ניחוש ו ותאסורהפעולות ה] ניחוש וסימן

כאשר לא אומר הגיוני, בדבר ן סימעל העתיד מול סימן על העבר, קביעת "סימן" , רהם ויונתן בן שאולאב

מקום , נישואין בימי מילוי הלבנה, במנהג הישיבות להתחיל ללמוד בראש חודש, במפורש שכוונתו לניחוש

, במוצאי שבתו מנר הדליק נר, לבחודש מרחשון, נישואין בעשרת ימי תשובה, צורך או כשהחתן בן עשרים

אורח יושב , היחס לאמונות "תפלות": חתול שחור, חודש ניסןבלקנות מטאטא , את הנר במוצ"שלכבות 

 עולמות, שכט  ,כו[ ]יט (לא תנחשו) [סוס כסימן להצלחה תסתליית פרבבית הכנסת,  במקומו

לא ) [הטעם שמחנכים לכך מגיל שלוש, מנהג חלאקה, כסימן לצורת יהודי]  וה להשאיר פיאותהמצ

 שבילי פנחס, תשע"ד  יט, כז[] (תקיפו פאת ראשכם

ך, להיפ לצביעה או קודמת השריטה ומהו הקעקוע, האםהכתיבה  מהי] איסור כתובת קעקע בגוף האדם

 כתובת, איסור דרבנן בכתב ללא קעקוע, על בשרו או על ציפורניו, תוצאהה או הכתיבה מעשה  האיסור

 איסור ,קעקע כתובת להסיר חיוב יש אם, הציור גם וא ,בשבת כמו אותיות שתילפחות  בכתיבת קעקע

 בה שיש זרוע על תפיליןהנחת   ם,קיי קועקע למחוק קעקועהוספת קעקע,  כתובת  הסרת לצורך חבלה

 חקיקת צורת קבוע, באיפור קעקע הגרמנים כתובת של קעקע כתובת חיקתה, מראוי בלתי תמונה קעקוע

עולמות,  )וכתובת קעקע לא תתנו בכם( ]יט, כח[ [קעקע כתובת עם כהן של כפים שיאתת, נגבו במקום שערות

 תורה והוראה, תשע"ז   תכד

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

, מחוסר אמנה, אחד בפה ואחד בלבחזרה ממתנה מועטת, 'מחוסרי אמנה', ]החובה לקיים הבטחות 

בטחה ו מגדרי 'שארית ישראל לא יעשו עולה', הבטחה לעני, הבטחה שלא בפני המקבל, האיסור תורה, א

   עולמות, אכ, לו[ ] (הין צדק יהיה לכם) ]לקטן

יכולים הקונה והמוכר  ולא משך, כתשלום עבור מטלטלין נתן מעות] חוזר בו מהמקחה - מי שפרע

אמירת , מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו, לחזור מהמקח

, כשהקונה כבר שילם חלק "מי שפרע" היא "הודעה" או "קללה" שבית הדין מטיל על החוזר בו מדיבורו

 ם את המקח בנתינת "דמי קדימה"במקומות שנהגו הסוחרים לקנות מטלטלים בכסף או לקיימהסכום, 

קנין שנעשה בכתיבת שטר חוב , במקום שהמנהג לקנות בכסף עם מעשה נוסף, ניתן לחזור מהמקח האם

עד מתי יכול לחזור מקנין ולקבל על , שיק מזומן או דחוי, תשלום בשיק של אחר שהוסב, או בהמחאה

 ן קרקע חזרה מקניי, בקרקעות , מי שפרעהחגביטול קניית אתרוג או בשר שנקנה לצורך , עצמו "מי שפרע"

"זכרון דברים" שנכתב בקניית דירה ודיני חזרה מהמקח לאחר , "טאבו"כשמסתמכים על רישום ב בזמנינו

 עולמות, שנט  ]כ, לו[ (הין צדק יהיה לכם) [ה, טעות בזכרון דברים, חזרה לפני חתימה על חוזשנכתב
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 נושא על הפרק: 

 

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

 עין יצחק, תשע"ח  עסקא[

]ילדים הנרדמים לפני זמן הבדלה במוצאי שבת, האם חובה בשעון הקיץ  הבדלה לילדים קטנים

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, 

יום בשעת הדחק, האם גדול יכול להבדיל עבור קטן, כשהקטן לא יכול לשתות מלא לוגמיו  הבדלה מבעוד

שיעורי  האם הקטן יבידל ואביו ישלים לו שיעור שתיה, קטן שלא הבדיל ביום א' בבוקר האם רשאי לאכול[

 "ט זנגר שליט"א, תשע"חהרב יו

~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ וע אחרותליונות מראי מקומות לפרשות שבילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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