מראי מקומות לפרשת קדושים
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
נר לשלחן השבת – תשע"ו תשע"ה תשע"ד
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ד
סיפורי צדיקים – תשע"ו תשע"ה תשע"ד
פנינים – תשע"ד תשע"ג
שבת טיש – תשע"ו
עבודות בפרשה – תשע"ד
מאורות הפרשה – תשע"ב

נושא מיוחד :חמץ לאחר הפסח
חמץ רגיל ,או חמץ שהיה באחריותו ,ועבר עליו הפסח .מנחת אשר ,תשע"ד
חמץ שעבר עליו הפסח פרי ביכורים תשע"ו
קניית חמץ לאחר הפסח ברשת חנויות בבעלות אנשים שאינם שומרי מצוות הרב יצחק רובין,
קהילת בני תורה הר נוף
כשרות ויסקי שעבר עליו הפסח [בדיוטי פרי בבעלות יהודי] עולמות ,שא
' נטחן ונאפה לאחר הפסח' [משמעותו] עומק הפשט ,תשע"ו
חמץ של ילדים שנמצא אחר הפסח ,האם מותר באכילה [האם נכלל במכירת אב ,מי הוא הבעלים?]
עומק הפשט ,תשע"ו

עניני הפרשה :
קדושים תהיו [קדושים תהיו] [יט ,ב] מדי שבת ,תשע"ו
קדושת הבת היהודי [קדושים תהיו] [יט ,ב] מדי שבת ,תשע"ו
כיבוד הורים ,בין אדם לחבירו או בי ן אדם למקום? [ איש אמו ואביו תיראו] [יט ,ג] שלמים מציון ,תשע"ו
הלומד בשבת אינו משכח תלמודו [שפת אמת] ,מקור לדברים [שבתותי תשמורו] [יט ,ג] במשנת הפרשה,
תשע"ד
האם מותר לאב למחול על בזיונו? [ איש אמו ואביו תיראו] [יט ,ג] שלמים מציון ,תשע"ו
מדוע יש צורך בלימוד מיוחד לא לשמוע בקול האב הדורש לחלל שבת? [ איש אמו ואביו תיראו] [יט ,ג]
אשכול יוסף ,תשע"ה
האם לאב זכות למנוע מצאצאיו להנשא לבן זוג בניגוד לדעתו [ איש אמו ואביו תיראו] [יט ,ג] נוה ההיכל,
תשע"ה
כיבוד אב ואם בדבר שאין לאב הנאה בו [ איש אמו ואביו תיראו] [יט ,ג] זרע ברך ,תשע"ה
איסור גניבת דעת [מדאוריתא או מדרבנן] [לא תגנובו] [יט ,יא] עולמות ,קא
גדרי אמת ושקר [מפני השלום  ,לצורך מצוה ,שינוי המותר לת"ח] [ולא תשקרו] [יט ,יא] מאור השבת,
תשע"ה
גנב ספר תורה עתיק ושינהו ,האם מחויב בהשבתו או די בהשבת דמיו? [לא תגנובו] [יט ,יא] נוה ההיכל,
תשע"ד
איסור הלנת שכר [לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר] [יט ,יג] מאור השבת ,תשע"ג
תשלום שכיר ביומו או קידוש וסעודת שבת? [בין אדם לחבירו קודם לבין אדם למקום] [לא תלין
פעולת שכיר אתך עד בוקר] [יט ,יג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
איסור הכשלת הזולת בעבירה או בעצה שאינה הוגנת [ולפני עור[ ]...יט ,יד] איש לרעהו ,תשע"ו
אשר ליהודה ,תשע"ד הגר"א עוזר ,תשע"ד
הלעיטהו לרשע וימות [ולפני עור לא תתן מכשול] [יט ,יד] עולמות ,רב
חפר בור ברשות הרבים ,האם עבר על 'ולפני עור'? [ולפני עור[ ] ...יט ,יד] מלאכת מחשבת ,תשע"ו
הושיט יין לנזיר ,והנזיר סרב ,האם עבר על 'ולפני עור'? [ו לפני עור לא תתן מכשול] [יט ,יד] מלאכת
מחשבת ,תשע"ו
איסור קללה [עצמו ,רשע ,עובר עבירה  ,בכתב] מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א [לא תקלל חרש]
[יט ,יד] כאיל תערוג ,תשע"ו
הכשלה בכעס ובמידות רעות ,האם עוברים ב'ולפני עור'? [ולפני עור לא תתן מכשול] [יט ,יד] שלמים
מציון ,תשע"ו
איסור לפני עור באיסור לשון הרע [ולפני עור לא תתן מכשול] [יט ,יד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
החובה לדון לכף זכות [בצדק תשפוט עמיתך] [יט ,טו] עומקא דפרשה ,תשע"ד
כללים בחובת הצלת הזולת .מדברי הגר"נ קרליץ שליט"א [לא תעמוד על דם רעך] [יט ,טז] נשיח בחוקיך ,תשע"ו
מצות תוכחה [ודין מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין] [הוכח תוכיח את עמיתך] [יט ,יז] עולמות ,קנא מעדני אשר ,תשע"ה הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ה

האם צריך לבזבז כל ממונו למנ וע עבירה מזולתו [מדין ערבות על הלאו] [הוכח תוכיח את עמיתך] [יט ,יז]
מעדני אשר ,תשע"ה
ו'אהבת לרעך' ו'לא תשנא' האם מצוה אחת או שתיים [ לא תשנא ...ואהבת לרעך כמוך] [יט ,יז-יח]
במשנת הפרשה ,תשע"ו
שונא את חבירו ומודיע לו ,האם עובר בלאו? [לא תשנא את אחיך בלבבך] [יט ,יז] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ה
עיונים במצוות ואהבת לרעך כמוך [ואהבת לרעך כמוך] [יט ,יח] עומקא דפרשה ,תשע"ב
מעלת עניני בין אדם לחבירו .מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א [ואהבת לרעך כמוך] [יט ,יח] כאיל
תערוג ,תשע"ד
איסור שעטנז ב'מתעסק' [ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך] [יט ,יט] זרע ברך ,תשע"ה מעיינות מהרצ"א,
תשע"ה
אישות בשפחה חרופה [והיא שפחה נחרפת לאיש] [יט ,כ-כא] זרע ברך ,תשע"ו
איסור אכילה מבהמה שנשחטה קודם צאת נפשה [לא תאכלו על הדם] [יט ,כו] זרע ברך ,תשע"ו
איסור אכילה קודם תפילת שחרית ,ובסעודת מצוה [לא תאכלו על הדם] [יט ,כו] זרע ברך ,תשע"ו

דברים האסורים קודם התפילה [אכילה ,שתיה ,שאילת שלום ,עשיית צרכיו ,מרחץ ,יציאה לדרך]
[לא תאכלו על הדם] [יט ,כו] מאור השבת ,תשע"ד
המצוה להשאיר פיאות כסימן לצורת יהודי ,והטעם שמחנכים לכך מגיל שלוש [לא תקיפו פאת
ראשכם] [יט ,כז] שבילי פנחס ,תשע"ד
מורא מקדש בזמן החורבן [ומקדשי תיראו] [יט ,ל] זרע ברך ,תשע"ו
האם חייב סומא לקום בפני חכם [ומפני שיבה תקום] [יט ,לב] זרע ברך ,תשע"ה
החיוב לעמוד בפני מי שהוא ספק זקן [מפני שיבה תקום] [יט ,לב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
עמידה בפני 'קוועטר' בברית ,ובפני כל מקיימי מצוה בשעתה [מפני שיבה תקום] [יט ,לב] מחמדי
התורה ,תשע"ו
האם כופין לעמוד בפני תלמיד חכם? [מפני שיבה תקום] [יט ,לב] אשכול יוסף ,תשע"ד
איסור אונאת הגר [גר צדק ,גר תושב ,בזמה"ז] [לא תונו אותו] [יט ,לג] תורה והוראה ,תשע"ד
החובה לקיים הבטחות [מי שפרע] [הין צדק יהיה לכם] [כ ,לו] עולמות ,א
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שיעורי הרב ברוך רוזנבלום תשע"א
קובץ גליונות ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור לפרשת קדושים
תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת קדושים ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול

( 30עמ')

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

