מראי מקומות לפרשת ויקרא

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

נושא מיוחד  :קריאת פרשת זכור ומחיית עמלק:
בהלכה:
קראו פרשת זכור בפרשת הפסקה [שבת אחת קודם] האם יצאו? וישמע משה ,תשע"ה

בעל קורא שהתעטש והפסיק בין מילת 'לא' לבין 'תשכח' .האם צריך לחזור?
הערות בפרשת זכור ,מדברי הגראי"ל שטיינמן.

וישמע משה ,תשע"ה

כאיל תערוג ,תשע"ה

הערות בדיני הריגת עמלק :הריגת עמלק בשבת ,האם הוי מלאכה הצריכה לגופה .חובת הצלת
עמלקי בכדי לקיים מחיה .חבלה בעמלקי כשא"א להמיתו .הריגה בהסרת המונע [גרמא] .הריגה
ע"י שליח .הריגה באמירה לנוכרי .הגר"א גניחובסקי ,תשעה
מצוות הכרתה ,על הציבור או על היחיד ,על גברים או גם על נשים הגר"א עוזר ,זכור תשע"ה
מחיית עמלק האם מצריכה מינוי מלך? מלאכת מחשבת ,תשע"ו
שו"ת בעניני פרשת זכור .דברי שי"ח ,תשע"ו
נשים בקריאת פרשת זכור .עולמות ,צד שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב
אופני הקריאה של "זכר עמלק" נוה ההיכל ,תשע"ג

מצות מחיית עמלק

אורייתא ,תשע"ב

פסקי מרן הגר"נ קרליץ לפרשת זכור  .נשיח בחוקיך ,תשע"ו

באגדה:
הרב ברוך רוזנבלום תשע"ג

תש"ע

מלחמת ה' בעמלק .עולמות ,קצד
בכח התורה שבעל פה ,גוברים על עמלק .זרע ברך ,תשע"ד
עשה לך רב -מחיית עמלק [להסתלק מן הספק] שבילי פנחס ,תשע"ב
הקשר בין מחיית עמלק בפורים ,לשלושים יום קודם חג הפסח .מעיינות מהרצ"א ,תשע"ד
אהבת ה' ואהבת ישראל ,הנלמדת מפרשת זכור .מדי שבת ,תשע"ו
המרחק שטרח עמלק להילחם בישראל ,ושורש האיבה מעמלק נכד עשו .בארה של תורה ,תשע"ד
מדוע שלח משה שליח להילחם בעמלק ,הרי מצוה בו יותר מבשלוחו? פניני דעת ,תשע"ד

פרשת ויקרא :
חמדת הכבוד [א' זעירא] (ויקרא) [א ,א] מדי שבת ,תשע"ו

אמירת יהי רצון אחר אמירת הקרבנות בשחרית
תשע"ג

[א ,א] מעינות מהרצ"א ,תשע"ה מעיינות מהרצ"א,

מאור השבת ,תשע"ג

תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו (ויקרא אל משה) [א ,א] זרע שמשון ,תשע"ה מחמדי
התורה ,תשע"ו
גזל פחות משוה פרוטה (שיעור לגזילה ,או מחילה ,חבלה ונזק ,יאוש) [א ,א] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
שלמים מציון ,תשע"ו

בדיקת טריפות בקרבנות
מצוה הבאה בעבירה

(אדם כי יקריב) [א ,ב] זרע ברך ,תשע"ו

(אדם כי יקריב) [א ,ב] עומקא דפרשה ,תשע"ה

פסול לקרבן ,שור שהמית אדם (הרג רודף ,נכרי) (ומן הצאן) [א ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
נשים בעבודת הקרבנות (בני ישראל) [א ,ב] אשר ליהודה ,תשע"ד
הקרבת קרבן בעל מום ,במצב של פיקוח נפש [זכריה בן אבקולס] (אדם כי יקריב) [א ,ב]
מעדני אשר ,תשע"ג
דבר שנשתמש בו הדיוט ,למזבח (מן הבהמה) [א ,ב] מעדני אשר ,תשע"ג
משמעות התפילה כיום שיתקבלו הקרבנות לרצון [ואשי ישראל] (אדם כי יקריב) [א ,ב]
מעדני אשר ,תשע"ב
מצוות צריכות כוונה ,גם בהבאת קרבן בכפיה ? (לרצונו לפני ה) [א ,ג] מחמדי התורה ,תשע"ו

קרבן ראובן וקרבן שמעון שנתערבבו
עולת ציבור

(יקריב אותו) [א ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

(אם עולה קרבנו) [א ,ג] זרע ברך ,תשע"ג

קרבן תודה במי שאינו בר סמיכה

(וסמך ידו) [א ,ד] זרע ברך ,תשע"ג

מצות סמיכה על הקרבן [בחפצא מדיני ההקרבה ,או על הגברא המקריב] (וסמך ידו) [א ,ד]
הגר"א עוזר ,תשע"ד

זרע ברך ,תשע"ה

על מה מכפר קרבן עולה (ונרצה לו לכפר עליו) [א ,ד] מעדני אשר ,תשע"ג

שחיטת הקרבן ע"י ישראל

(ושחט את בן הבקר) [א ,ה] זרע ברך ,תשע"ב

תפילה לבנית המזבח במוסף ר"ח ולא בשבת ורגל [מזבח חדש בציון תכין] (על המזבח סביב) [א ,ה]
מעדני אשר ,תשע"ב

ריח ניחוח לה'

[א ,ט] פניני דעת ,תשע"ג

הקשר בין טעם הקרבנות ,לנס הפורים (ריח ניחוח לה') [א ,ט] נר יששכר ,תשע"א

הלבשת חתן תורה בכתר תורה [שימוש הדיוט בתשמישי קדושה]

(אשר על המזבח) [א ,יב] נוה ההיכל ,תשע"ד

נסיון העוני ונסיון העושר
הדבש האסור בהקטרה

(ונפש כי תקריב) [ב ,א] משנת הפרשה ,תשע"ד

(וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה') [ב ,יא] נוה ההיכל ,תשע"ג

הגאווה והתאווה (וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה') [ב ,יא] דרכי החיזוק ,תשע"ו

פרוסת המוציא במלח או בסוכר ,בחול ובשבת

(על כל קרבנך תקריב מלח) [ב ,יג] מחמדי התורה ,תשע"ו

מליחת קרבנות בשבת (על כל קרבנך תקריב מלח) [ב ,יג] מגישי מנחה ,תשע"ה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
מעדני אשר ,תשע"ו

ברית מלח [בקרבן ,בהכשרת בשר ,סוכר במקום מלח ,בחלק הנאכל בקרבן] (על כל קרבנך תקריב מלח)
[ב ,יג] עומקא דפרשה ,תשע"ד

הטבלת המצה במלח בליל הסדר

(על כל קרבנך תקריב מלח) [ב ,יג] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג

מליחה בקרבנות [דין בחפצא או בגברא ,בקרבן מנחה] (על כל קרבנך תקריב מלח) [ב ,יג]
הגר"א עוזר ,תשע"ה
הכותב בשבת 'שם' משמעון ,ו'נח' מנחור (מאחת מהנה) [ד ,ב] משנת הפרשה ,תשע"ה

הבאת קרבן עבור אשתו ,ונתינת מתנות לאביונים בעבורה

(ונפש כי תחטא) [ד ,כז-כח]

נשיח בחוקיך ,תשע"ו

החובה להעיד בהלכה

[עד אחד ,שני עדים ,במקום הפסד ממון או זמן] (אם לא יגיד ונשא עוונו) [ה ,א]

תורה והוראה ,תשע"ד

היאך הותר להכין סעודה לעדי קידוש החודש ,הרי אסור ליטול שכר על הגדת עדות (אם לא יגיד
ונשא עוונו) [ה ,א] מעדני אשר ,תשע"ו
לדחות עשיית מצוה כדי לקיימה בהידור (ואם לא תשיג ידו) [ה ,יא] נוה ההיכל ,תשע"ה
דין מעילה [איסור הנאה מהחפץ ,וחיובי תשלומים כחיובי גזילה] (כי תמעול מעל בה') [ה ,טו]
הגר"א עוזר ,תש"ע
בית הכנסת שנבנה מאבני המקדש שחרב (תמעול מעל) [ה ,טו] זרע ברך ,תשע"ב
האם מותר לאורח ליטול מנה מחתונה ולהביאה לאשתו (והשיב את הגזילה) [ה ,כג] מעדני אשר ,תשע"ג

גנב שנתפס והחזיר הגזילה ע"י בי"ד האם כשר לעדות
מצוות השבת הגזילה

(והשיב את הגזילה) [ה ,כג] מעדני אשר ,תשע"ב

(והשיב את הגזילה) [ה ,כג] המצוות בפרשה ,תשע"ו

אדם שגזל ,האם מועילה תשובה ,אם לא החזיר את הגזילה

(והשיב את הגזילה) [ה ,כג]

מעדני אשר ,תשע"ו
תשלום על נזק שגרם בילדותו (והשיב את הגזילה) [ה ,כג] אשכול יוסף ,תשע"ו
אדם שציוה לפני מותו להחזיר הגזילה ,האם נאמן [משים עצמו רשע] (והשיב את הגזילה) [ה ,כג] מעדני אשר ,תשע"ב

~

~

~

~

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~
תשע"א

~

~
תש"ע

קובץ גליונות על פרשת ויקרא  -ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת ויקרא תשעו

( 11עלונים)

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