מראי מקומות לפרשת שמיני

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

מדור חדש  -לבית ולמשפחה
דברי ישרים  -פרשת השבוע לצעירי הצאן תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"א
נר לשולחן השבת תשע"ו תשע"ד תשע"ג

סיפורי צדיקים תשע"ו תשע"ד

תשע"ג

מאורות הפרשה שאלות ותשובות בפרשת השבוע תשע"ו

נושא מיוחד בפרשה :מאכלות אסורים
הלכות חגבים בשו"ע עם ביאור הגרי"ח קנייבסקי (ואת החגב למינהו) [י ,ט] דברי שיח ,תשע"ג
בדיקת כשרות השחיטה ,האם היא מצוה (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] זרע ברך ,תשע"ב
מאכלי נכרים .פת עכו"ם ובישול עכו"ם ודיניהם (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] עולמות ,שז
טעם לאיסור מאכלות אסורים לישראל ,ולא לעכו"ם (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י]
שפת אמת ,תרמ"ה
מסורת באכילת בעלי חיים ,עופות דגים וחגבים (וזאת החיה אשר תאכלו) [יא ,ב] עולמות ,רנא

הקשר בין הגאולה העתידה ואיסור החזיר

(ואת החזיר) [יא ,ז] שבילי פנחס תשע"ג

סימני דגים לגבי חיות שיש בים [בעלי ידים ורגלים] (סנפיר וקשקשת במים ובנחלים אותם תאכלו) [יא ,ט]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
אינו יודע אם לדג זה יש סנפיר וקשקשת או לא ,האם הולכים אחר הרוב (סנפיר וקשקשת במים ובנחלים
אותם תאכלו) [יא ,ט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
מדוע החסידה היא עוף טמא (וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,יט] שלמים מציון ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ו
חצי שיעור בשרצים ששיעורו בכעדשה ,האם אסור מן התורה (בשרץ השורץ על הארץ) [יא ,כט-ל]
הגר"א עוזר ,תשע"ג
איסור סחורה בשרצים [האם חכמים יכולים לאסור ,דבר המפורש בתורה להיתר] (וטמאים יהיו לכם)
[יא ,לח] הגר"א עוזר ,תשע"ג

מסחר במזון לא כשר [בעלי חיים העומדים לאכילה ,וכאלה שלא לאכילה ,הבדל בצורת המסחר,
תחרות] (וטמאים יהיו לכם) [יא ,לח] עולמות ,שמ

מאכלים אסורים שנתייבשו[ .כשרות הגלטין" ,פנים חדשות" שינוי בחפץ בידי אדם או בידי שמים,
מזון שבתהליך כימי הפך ללא ראוי לאכילת כלב ,האם ג'לטין הוא בשרי ,שרוולים לנקניקיות מעור
נבילות וטריפות]

(וטמאים יהיו לכם) [יא ,לח] עולמות ,שע"ט

איסור האכלת ילדים ביום כיפור [ספיה בידיים] (לא תאכלום) [יא ,מב] מעדני אשר ,תשע"ג כאיל
תערוג ,תשע"ו

איסור האכלה האם חל גם בפיקוח נפש [סדרי קדימות האכלת נבילה או שחיטה בשבת לחולה]

(לא תאכלום) [יא ,מב] הגר"א

גניחובסקי ,תשע"ו

תולעים וחרקים במזון

(וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,מד] תורה והוראה ,תשע"ג

שלמים מציון ,תשע"ו

פרי ביכורים ,תשע"ו
איסור שרצים ,ודין "בריה" (וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,מד] הגר"א עוזר ,תשע"ג

~
דיבור ושתיקה

~

~

~

~

~

~

(ולזקני ישראל ,ברש"י שעל פי הדיבור נכנס) [ט ,א] מדי שבת ,תשע"ו

כפרת היום השמיני למילואים ,וחטא נדב ואביהו (וירא עליכם כבוד ה) [ט ,ו] נר יששכר ,תשע"ד
בל תוסיף בברכת כהנים (וישא אהרן את ידיו) [ט ,כב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
נשיאת כפים לכהן שהרג טריפה (וישא אהרן את ידיו) [ט ,כב] אורות הגבעה ,תשע"ג

עמידה בברכת כהנים והלל

(וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם( [ט ,כב] אשר ליהודה ,תשע"ד

בניית המשכן ופירוקו בשמונת ימי המילואים ,וגם בשבת [סותר על מנת לבנות במקומו במלאכת
המשכן (ויצאו ויברכו את ה ,ברש"י) [ט ,כג] במשנת הפרשה ,תשע"ו
מיתת שני בני אהרן [מיתת נשיקה] (וימותו לפני ה) [י ,א] שבילי פנחס ,תשע"ו
כיצד לא נטמאו כלי המשכן בפטירת נדב ואביהו ,מטומאת אהל (וימותו לפני ה') [י ,ב] מעדני אשר,תשע"ד
עונשם של נדב ואביהו מדין שתויי יין ,קודם שנצטוו על כך (וימותו לפני ה') [י ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד
עונשם של נדב ואביהו מדין מורי הוראה בפני רבו ,באופן שמצילים אותו מאיסור (וימותו לפני ה') [י ,ב]
מעדני אשר ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ו

עונשם של נדב ואביהו ,הואיל ואהרן קרא שם לחמיו לפני אביו [וקיומו של מנהג זה]

(וימותו לפני ה')

[י ,ב] מעדני אשר ,תשע"ו
עונשם של נדב ואביהו בדיני שמים ,קודם מלאת להם עשרים שנה (וימותו לפני ה') [י ,ב]
מעדני אשר ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ו

מדוע לא נטמאו אלעזר ואיתמר לאחיהם שהם משבעת הקרובים

(ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן)

[י ,ד] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מיתת צדיקים כשריפת בית המקדש

(ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה') [י ,ו]

אשכול יוסף ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ד
דין חינוך בבניין בית המקדש השלישי (יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד וגו') [י ,ט]
הגר"א עוזר ,תשע"ג
איסורים הקשורים לביאת מקדש (וכבבואכם אל אוהל מועד) [י ,ט] עומקא דפרשה ,תשע"ד
מדוע אין מזכירין יציאת מצרים בהבדלה (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] מעדני אשר ,תשע"ג
מנהג אכילת דגים בשבת (את זה תאכלו מכל אשר במים) [יא ,ט] במשנת הפרשה ,תשע"ד
הדרן עלך ,הכוח להודות בטעות (וישמע משה וייטב בעיניו .ברש"י הודה) [יא ,כ] ממשנתה של תורה ,תשע"ד

טומאת אויר כלי חרס

(וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו) [יא ,לג] הגר"א עוזר ,תשע"א

מקוה היצוק מבטון [שמעורבת בו פלדה המקבלת טומאה] איסור שרצים ,ודין "בריה" (אך מעיין ובור מקוה מים יהיה טהור) [יא,
לז] נוה ההיכל ,תשע"ב
האם קיימת טומאת 'נבילה' בחיי הבהמה (הנגע בנבלתה יטמא עד הערב) [יא ,לט] שלמים מציון ,תשע"ו

האם מותר לתת לקטן להביא סידור לבית כנסת במקום שאין עירוב [ספיה בידיים באיסור דרבנן]
(לא תאכלום) [יא ,מב] מעדני אשר ,תשע"ג

מים אחרונים [שכח ולא נטל ,האם יטול אח"כ ,נשים ,בזה"ז]

(והתקדישתם והייתם קדושים) [יא ,מד]

מעדני אשר ,תשע"ו
מדוע אין מברכים על נט"י למים אחרונים (והתקדישתם והייתם קדושים) [יא ,מד] מעדני אשר ,תשע"ג
איסור הוראה לשתויי יין (ולהורות את בני ישראל) [יא ,מד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
תורה והוראה ,תשע"ו
איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו [שתיית יין לארבע כוסות] (ולהורות את בני ישראל) [יא ,מד]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
ק"נ פרקי תהילים ,נגד היצר הרע ,המטהר את השרץ בק"נ טעמים (וכל השרץ השורץ על הארץ)
[יא ,מד] שבילי פנחס ,תשע"ד
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לפרשת פרה
שבילי פנחס ,תשע"ב

כפרת הפרה על חטא העגל ,והרמז בפסול שתי שערות שחורות
הקשר בין פרה אדומה לטעותו של קורח

במשנת הפרשה ,תשע"ה

מלאכה הפוסלת וניחותא דבעלים בפרה אדומה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה אורות הגבעה ,תשע"ד

עשה מלאכה בפרה אדומה של חבירו חייב לשלם נזק [שפסלה לקרבן] כיצד פסלה בלא ניחותא
דבעלים

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הליכה בשני שבילין שאחד מהם טמא ,ולא ידוע איזה מהם טמא

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הזאה על כהן גדול בבין השמשות הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

הזאה מאפר פרה אדומה שספק נטמאה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

הקשר בין הצלת משה מחרב פרעה ,לפרה אדומה זרע ברך,תשע"ד

~
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

~

~
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תש"ע תשע"א תשע"ד

קובץ גליונות על פרשת שמיני  -ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת שמיני תשעו

( 11עלונים)

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת שמיני ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול

( 30עמ')

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

