
 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ויקרא פרשת

 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

 

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     ויקראפרשת 

  ]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

 החינוך יסודות

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 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

 וזר שליט"אשיעורי הגר"א ע

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

  תורה והוראה

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47204
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&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=47588&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47588&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ויקרא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 דמות(קו

 :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 

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[

 

 סמיכה על הקרבן

 ברית מלח

  שאר עניני הפרשה...

 מענייני דיומא: המעבר לשעון קיץ

 מענייני דיומא: ברכת האילנות

  מענייני דיומא: פרשת החודש

 ניסן"מענייני דיומא: שבת מברכין "

 מענייני דיומא: מעלת חודש ניסן

 הכנות לפסח: מכירת חמץ

 הכנות לפסח: בדיקה ביטול ושריפת החמץ

 לפסח: כללי ותהכנ

 

 סמיכה על הקרבן נושא בפרשה:

 

 שבילי פנחס, תשע"ז א, ד[  ])וסמך ידו(  ה הנלמד מבהמה כשרה[ו]הלקח למידת הענוה הסמיכ

  הגר"א גניחובסקי, תשע"זא, ד[  ])וסמך ידו(  ]מופלא הסמוך לאיש יורש[סמיכה בקטן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז א, ד[  ])וסמך ידו(  ]טמא[סמך כשמדרבנן אסרו לסמוך 

  זרע ברך, תשע"גא, ד[  ])וסמך ידו(   קרבן תודה במי שאינו בר סמיכה

 זרע ברך, תשע"זא, ד[  ])וסמך ידו(  ]דין בסמיכה או דין בשחיטה[ תיכף לסמיכה שחיטה

 רע ברך, תשע"זזא, ד[  ])וסמך ידו(  ]הסמיכה עצמה או הוידוי[ ןכפרה בסמיכה על הקרב

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47204
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_24_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_24_77.pdf
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זרע ברך,  א, ד[ ])וסמך ידו(  ]בחפצא מדיני ההקרבה, או על הגברא המקריב[מצות סמיכה על הקרבן 

  הגר"א עוזר, תשע"ד    תשע"ה

 רוממות, תשע"ז  א, ד[])וסמך ידו(   ]בעמידה, ביד אחת או שתי ידים[אמירת הוידוי והסמיכה 

 מלאכת מחשבת, תשע"זא, ד[  ])וסמך ידו(  ]עבודה בקודשים[סמיכת נשים רשות 

כה בשותפין, סמיכה נשים, סמיכת ]סמיכה מדין הבעלים או מדין הקרבן, סמי גדרי סמיכה על הקרבן

 אורות הגבעה, תשע"ז  א, ד[])וסמך ידו(   גוי[

 

 ברית מלח נושא בפרשה:

 

מחמדי ב, יג[  ])על כל קרבנך תקריב מלח( טבילת פרוסת המוציא במלח או בסוכר, בחול ובשבת 

 התורה, תשע"ו

הגר"א גניחובסקי,     מגישי מנחה, תשע"הב, יג[  ])על כל קרבנך תקריב מלח(  מליחת קרבנות בשבת

 מעדני אשר, תשע"ו   תשע"ה

 מעיינות מהרצ"א, תשע"גב, יג[  ])על כל קרבנך תקריב מלח(   הטבלת המצה במלח בליל הסדר

)על כל קרבנך תקריב מלח(  ]בקרבן, בהכשרת בשר, סוכר במקום מלח, בחלק הנאכל בקרבן[ רית מלח ב

 ה, תשע"דעומקא דפרשב, יג[  ]

 הגר"א עוזר, תשע"הב, יג[  ])על כל קרבנך תקריב מלח(  ]בחפצא או בגברא, בקרבן מנחה[ ןקרבת מליח

ב, ]לח( )על כל קרבנך תקריב מ [הפסיק בדיבור לצורך הבאת המלח, טעה והיה מלח]מלח בבציעת הפת 

 שלמים מציון, תשע"זיג[  

 מהר"ל, תשע"חמשנת    מעלת המים התחתונים -ברית מלח 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 מחוברין פקודי-כשויקהלו]ויקרא? פרשת ו, האם יקראו השבת פקודי פקודיאם לא קראו פרשת 

 נר לשלחן השבת, תשע"ח [ביניהםחזק" מפסיק , לחבר פרשיות משני חומשים ש"האם יקראו את שלושתם

 כאיל תערוג, תשע"ז  [א, א] [יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים] הערות בלימוד תשב"ר בתחילת ויקרא

, א] [שי חייא, גדולים מעיבואו טהורין ויתעסקו בטהורים]  הלומד תורהדרכו של השקעה בראשית 

 גיליונות ישיבת מיר, תשע"חאוסף  – הפרשה המחכימה  [א

 מהר"ל, תשע"חמשנת   א, א[] )ויקרא(שקרא לו הקב"ה בשמו  -חיבה  לשון  –קרא וי

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47204
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_24_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_24_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_24_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_24_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_24_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_24_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_24_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_24_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_24_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_24_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_24_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_24_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_24_78.pdf
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 האיחוד בחידוד, תשע"ג)ויקרא אל משה( ]א, א[ מדוע א' זעירא במילת 'ויקרא' ולא במילת 'אדם' 

 מדי שבת, תשע"וא, א[ ] )ויקרא( ]א' זעירא[חמדת הכבוד 

פניני האור   [א, א])וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור(  [מחילת חטא העגל]מועד הדיבור עם משה מאוהל 

 החיים, תשע"ז

אספקלריא, תשע"ח   [א, א])וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור(  "נתינת הרשות הנלמדת מתיבת "לאמר

 (לג )עמ'

]צדק מלשון שלמות וזה רק בנעשה במשכן, בשונה מקרבנות בבמה, גם בזמן  זבחי צדק -קדשי מזבח 

שיעורי הגר"ח פיינשטיין,  [א, א])וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור(  היתר, הקשר בין הקרבנות למשכן[

   תשע"ח

]כריתת הברית בא' ניסן, בנוסף להר סיני, ערבות מואב והר כריתת הברית המיוחדת באהל מועד 

)וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור(  גריזים, ההבדל בין קרבן חטאת לכפר על החטא וקרבן אשם על הגברא[

  שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח [א, א]

מעיינות מהרצ"א,      מעינות מהרצ"א, תשע"הא, א[  ]  אחר אמירת הקרבנות בשחרית 'יהי רצון'אמירת 

 מאור השבת, תשע"ג   תשע"ג

מחמדי    זרע שמשון, תשע"הא, א[  ])ויקרא אל משה(  תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה הימנו

 התורה, תשע"ו

   תשע"ההגר"א גניחובסקי,  א, א[]  [שיעור לגזילה, או מחילה, חבלה ונזק, יאוש] גזל פחות משוה פרוטה

 שלמים מציון, תשע"ו

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  [ב, א])אדם כי יקריב, ברש"י( רש"י שהתורה פותחת בקרבן נדבה למקור 

)עמ'  גיליונות ישיבת מיר, תשע"חאוסף  –נחל אליהו   [ב, א])אדם כי יקריב, ברש"י(  מעלת הנדיבות באדם

 ט(

אוסף  –נחל אליהו    ( ]א, ב[)מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן ?מבהמה ולא מחיהרק מדוע מביאים קרבן 

 (יב)עמ'  גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח

א יחיה, מדוע תקנו ברכת ריו, שמא ל]שמא ימלך ולא יגמור דב חשש הוצאת שם שמים לבטלה

אספקלריא,    טו( אספקלריא, תשע"ח )עמ'  [ב, א]( קרבן לה')  כך[המצוות עובר לעשייתן ולא חששו ל

 (עא תשע"ח )עמ'

 כאיל תערוג, תשע"ז  [ב, א]( קרבן לה') חצי שיעור בקרבן 

וציא מחברו עליו הראיה, מבשל העדר ראיות התובע, לפי הכלל ה]זכה בממון ע"פ הכרעת בי"ד 

מלאכת מחשבת,   [ב, א])אדם כי יקריב, ברש"י( האם יכול להביא בו קרבן?  ויכול לקדש בו אשה[

 תשע"ז

 זרע ברך, תשע"וא, ב[  ])אדם כי יקריב( בדיקת טריפות בקרבנות  

 עומקא דפרשה, תשע"הא, ב[  ])אדם כי יקריב(   מצוה הבאה בעבירה
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"הא, ב[  ])ומן הצאן(  [הרג רודף, נכרי]פסול לקרבן, שור שהמית אדם 

 אשר ליהודה, תשע"ד  א, ב[] )בני ישראל( נשים בעבודת הקרבנות

מעדני אשר,   א, ב[] )אדם כי יקריב( ]זכריה בן אבקולס[פש הקרבת קרבן בעל מום, במצב של פיקוח נ

 תשע"ג

 מעדני אשר, תשע"גא, ב[  ] )מן הבהמה( דבר שנשתמש בו הדיוט, למזבח

מעדני אשר, א, ב[  ] )אדם כי יקריב( ]ואשי ישראל[משמעות התפילה כיום שיתקבלו הקרבנות לרצון 

 תשע"ב

)אדם  בת הלבמדוע נצטווינו שלא להקריב שאור ודבש ומאידך מלח כן? עיקרו של הקרבן במחש

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט ]א, ב[כי יקריב מכם( 

 מחמדי התורה, תשע"ו  [א, ג])לרצונו לפני ה( מצוות צריכות כוונה, גם בהבאת קרבן בכפיה? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הא, ג[  ])יקריב אותו(  קרבן ראובן וקרבן שמעון שנתערבבו 

  זרע ברך, תשע"גא, ג[  ] )אם עולה קרבנו(  עולת ציבור

 , תשע"חמלאכת מחשבתא, ג[  ] )אם עולה קרבנו(  זבח רשעים תועבה

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

 זרע ברך, תשע"בא, ה[  ] )ושחט את בן הבקר(  שחיטת הקרבן ע"י ישראל

א, ה[  ] )ושחט את בן הבקר(באם שחיטה היא חלק מהעבודה או רק מתרת את הבהמה לאכילה? 

 , תשע"חמלאכת מחשבת

]שחיטת חולין, נפלה סכין מידו ושחטה, נפלה סכין מהגשר, כח גברא בשחיטה, בטבילה[ כוונה בשחיטה 

 שלמים מציון, תשע"ח)ושחט את בן הבקר לפני ה'( ]א, ה[ 

צילום, ]צורת אדם, החזקת צורת אדם, האם יש מעלה בצפיה בסרט בו נראה החפץ חיים מתהלך? 

האיחוד בחידוד, [ ה)בני אהרן הכהנים( ]א,  תמונה, והיו עיניך רואות את מוריך, סרטים בעלי ערך 'רוחני'[

  תשע"ה

שיעורי ליל שישי [ ]צילום ברשות הרבים, תמונה, פסלהאם מותר לצלם או להקליט אדם ללא רשותו? 

 חברכת יצחק, תשע"' –

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

 מעדני אשר, תשע"ב

 פניני דעת, תשע"גט[  א, ]  ריח ניחוח לה'

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

 פניני דעת, תשע"ז  [ט, א])ריח ניחוח לה'(  בעל צלם אלוקים להיות קודש לה'מחויבות האדם 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד ]א, י[)אם מן הצאן קרבנו(  מדוע לא מקריבים דגים כקורבן?
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שימוש הדיוט סיום, שימוש שונה בדברים קדושים, שמחת תורה, ]בכתר תורה  וחתן הלבשת חתן תורה

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

  האיחוד בחידוד, תשע"ה)ואם מן העוף קרבנו( ]א, יד[ חידושו של האור שמח ו"הסכמת" הרשב"א 

 משנת הפרשה, תשע"דב, א[  ])ונפש כי תקריב(    סיון העושריסיון העוני ונינ

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ונפש כי תקריב קרבן מנחה( ]ב, א[) המנחהותפילת  –חשיבות קרבן המנחה 

 (גצ

]בעור קדשים, מעילה בעור קדשים מחמת העור או מחמת כהן שקידש אשה בחלקו בקרבנות שקיבל 

 אוצרות אורייתא, תשע"ח( ]ב, ג[ ')והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קודשים מאשי ההבשר[ 

ורב  -]דברי הרשב"א, ביאור הענין אצל נעמי שנותרה א על פחות מרוב וה 'נשתייר''נותר' או  הביטוי

משפחתה, מדוע למד מרדכי הלכות קמיצה, אומות העולם מול עם ישראל, איכות מול כמות, בקומץ 

)והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קודשים מאשי  קטן בכמות[העיקר הוא העולה למזבח למרות שהוא 

  האיחוד בחידוד, תשע"ב( ]ב, ג[  'ה

ברכת ]דבש דבורים, דבש קנים, דבש פירות, מתיקות אחרת, משבעת המינים,  הדבש האסור בהקטרה

 נוה ההיכל, תשע"גב, יא[  ])וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'(  תמר[דבש ה

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

 משנת הפרשה, תשע"הד, ב[  ])מאחת מהנה(  הכותב בשבת 'שם' משמעון, ו'נח' מנחור

אספקלריא, תשע"ח חטא( ]ד, כג[ )או הודע אליו חטאתו אשר להכריז כאשר העירוב העירוני אינו תקין  

 (פג )עמ'

 נשיח בחוקיך, תשע"וכח[  -ד, כז])ונפש כי תחטא(  [מתנות לאביונים בעבורה]והבאת קרבן עבור אשתו 

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

 מעדני אשר, תשע"ז   תורה והוראה, תשע"ד

)אם לא  ?היאך הותר להכין סעודה לעדי קידוש החודש, הרי אסור ליטול שכר על הגדת עדות

 מעדני אשר, תשע"וה, א[  ]יגיד ונשא עוונו( 

)אם לא יגיד ונשא עוונו( או אסור לו?  , האם חייב להעידאו עדות איסור עד אחד היודע עדות ממון

 חמעדני אשר, תשע"ה, א[  ]

)אם לא רה שנפסל לעדות, האם יש לו איסור להעיד? אדם שמתבקש להעיד והוא יודע שעבר עב

 חמעדני אשר, תשע"  ה, א[]יגיד ונשא עוונו( 

כילת קדשים כל זמן שלא אכלו ישראל אסורים בא]חטאת העוף הבאה על הספק ואינה נאכלת 

רייתא לחדר שחייב ואר שחייב מדועברה מחדהכהנים חטאת, כיצד לא יהיה נותר בקרבן יולדת, מזוזה שה

 עשר עטרות, תשע"ח  ה, ו[])והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו( [ ספק דאורייתאמ

חליצה עכשיו או כשיבא האח ממדינת הים, זריזין מול ] לדחות עשיית מצוה כדי לקיימה בהידור

גם טלית,  ןשיביאתפלל בתפילין ללא טלית או להמתין קידוש לבנה קודם מוצאי שבת, להמצוה בהידור, 

 נוה ההיכל, תשע"הה, יא[  ])ואם לא תשיג ידו(  או להמתין למהודר[נטיל אתרוג פשוט בהלל 
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)ואם לא תשיג ידו די שה... אחד  ?מדוע העשיר והאביון מביאים רק קרבן אחד, והעני שני קרבנות

  האיחוד בחידוד, תשע"הלחטאת ואחד לעולה( ]ה, ז[ 

 עוזר, תש"ע הגר"א ה, טו[ ]תמעול מעל בה'( ) חיובי תשלומים כחיובי גזלה[]איסור הנאה מהחפץ, מעילה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ה, טו[ ])כי תמעול מעל בה'( ספק מעילה 

הנים בחולין רי מכשיל בלפני עיוור את הכ]כשהוא מכחישם כיצד מביא קרבן העדים מחייבים קרבן 

מוציא  ,'יד העדים' שחזרו בהם מעדותם חייבים מיתה המבעזרה, שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא, עדים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  אשם( ]ה, יז[)ו [שם רע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  אשם( ]ה, יז[)וק חלב ידע שהוא ספ

 זרע ברך, תשע"בה, טו[ ])תמעול מעל(  בית הכנסת שנבנה מאבני המקדש שחרב

 (סב אספקלריא, תשע"ח )עמ'  )ואשם( ]ה, יז[ הנטפל לעושה מצוה

)וכחש בעמיתו בפקדון( ]ה, כא[  ]מדוע לא נמנתה בתרי"ג מצוות[  ?מהתורה –פריעת בעל חוב מצוה 

 (מב אספקלריא, תשע"ח )עמ'

מעדני אשר, ה, כג[  ])והשיב את הגזלה(  ?האם מותר לאורח ליטול מנה מחתונה ולהביאה לאשתו

 תשע"ג

מעדני אשר, ה, כג[  ]יב את הגזלה( )והש ?גנב שנתפס והחזיר הגזלה ע"י בי"ד האם כשר לעדות

 תשע"ז   תשע"ב

 המצוות בפרשה, תשע"וה, כג[  ])והשיב את הגזלה( מצוות השבת הגזלה  

 מעדני אשר, תשע"ו  ה, כג[])והשיב את הגזלה(   ?אם לא החזיר את הגזלההאם מועילה תשובה, 

 אשכול יוסף, תשע"ו  ה, כג[])והשיב את הגזלה( ם בילדותו תשלום על נזק שגר

מעדני ה, כג[  ])והשיב את הגזלה( ]משים עצמו רשע[  ?וה לפני מותו להחזיר הגזלה, האם נאמןוצי

 אשר, תשע"ב

שומר שלא מכר חמץ שהופקד בידו, שליח שהביא אתרוגים אחר הפסח, גזל מצה והחזירה אחר 

   נוה ההיכל, תשע"זה, כג[ ]( ... או את הפיקדון)והשיב את הגזלה ]הרי שלך לפניך[סוכות 

 

 המעבר לשעון קיץ :מענייני דיומא

 

]קבלת שבת בשעון קיץ לפני זמן הדלקת נרות, האם הדלקת הנרות ע"י אם הבית קבלת שבת מוקדמת 

 קבלתמכניסה את השבת לשאר המשפחה, וכן להיפך בעל שקיבל שבת מוקדם האם גורר אחריו את ביתו, 

ת שבת קבלכות "נדרים" או כ"תוספת שבת", חיוב נשים ב"תוספת שבת", מוקדמת מחייבת מהל שבת

מוקדמת ע"י רוב הקהל מחייבת את המיעוט, במקום שיש כמה בתי כנסת, רוב תושבי המקום או רוב 

שומרי השבת במקום, קבלת שבת של יחידים בבית כנסת יחיד,  קבלת שבת מוקדמת מטעמי נוחיות האם 
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בלת שבת זאת, וסדר תפילת מנחה, אדם שקיבל שבת האם רשאי לבקש ממי מחייבת את המיעוט זמן ק

שלא קיבל כדין לעשות מלאכה עבורו, והאם מותר לו ליהנות ממנה. ענית אמן במקום שמנין אחד מתפלל 

 עולמות, שיט עברית של שבת, והאחר מתפלל מנחה של יום שישי[

 

 מענייני דיומא: ברכת האילנות

 

]אילן או שנים, בעיר או מחוץ לעיר, בראיה ראשונה, ברכת השבח או הנהנין, אילן סרק, ברכת האילנות 

אילן שהפסיק להביא פרי, הברכה בנשים, בחצי הכדור הדרומי, בשבת בלילה, כניסה לחצר ללא רשות, 

 (מב אספקלריא, תשע"ח )עמ'    עולמות, קצז  הנוסח[

 פניני אי"ש, תשע"ז  ]שבת, ערלה, ארצות הדרום[הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בברכת האילנות 

 אילן בחצר בית, שני אילנות לפחות, אילן בשדה או ]הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל בברכת האילנות 

 פניני אי"ש, תשע"ח [, אילן שניטע בגזלהערלה, ארצות הדרום

 מהנדס יעקב לוינגראילנות  הנוסח הקדום והראוי ברכת ה

 כאיל תערוג, תשע"ח  ארצות הדרום, האם פעמיים, על פירות ערלה[ב]  אילנותהברכת 

רק, ילני סומע כעונה, אן מקדימין, ברוב עם, ש]בשבת, בעיר או מחוץ לעיר, נשים, זריזיברכת האילנות 

 עין יצחק, תשע"ח אילנות רבים, קטן שיגדיל ימתין, אילנות מורכבים[

שיעורי ליל   פרי ביכורים, תשע"ז   פרי ביכורים, תשע"ו   ברכת האילנות על עץ שפירותיו באיסור ערלה

 ברכת יצחק', תשע"ח' –שישי 

 סוכת חיים, תשע"וברכת האילנות עם פסקים חדשים מפוסקי זמננו  

 משנתה של תורה, תשע"ח , על טבעי, נס[ברירה ע"י מחשבהת הניצוצות, ]ברירברכת האילנות בשבת 

בשבת, אילנות ערלה, עצים שנטעו בשמיטה, כניסה לחצר  ]נשים,פסקי הגר"ח קנייבסקי שליט"א  

 פסח )עמ' תסח(   -בנתיבות ההלכה   פרטית, ברכת החמה קודמת לברכת האילנות[

ברכה , על עץ אחד או כמה עצים, בתהאם יש חובה לברך? הזמן הנכון לברך? לברך בש]ברכת האילנות 

פרי ביכורים,     תורה והוראה, תשע"ז  מאימתי ועד מתי? ראה ולא ברך, ברכת נשים, זמן גרמא[על ראייתם? 

 דברי הלכה, תשע"ז   תשע"ז

 

 פרשת החודש  :מענייני דיומא

]הגרב"ד מדוע פרשת החודש היא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל?  -זמן יצירת 'עם ישראל' 

 פסח )עמ' שנד( -בנתיבות ההלכה פוברסקי שליט"א[  

 ניני דעת, תשע"זפ  פרשת החודש וסיום ספר שמות
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 משנתה של תורה, תשע"ופרשת החודש ראשית גאולת מצרים  

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' יא(ההתחדשות הניתן בידינו ח וכ –רשת החודש פ

 מדי שבת, תשע"ו  )החרש היה ליבם(דש הזה לכם והח

, מדוע נצטוו בקידוש החודש קודם יציאת קידוש החודש]מדוע נתקשה משה רבינו בענין פרשת החודש 

     זרע שמשון, תשע"ח מצרים[

 (גבאר הפרשה, תשע"ח )עמ' י מצרים ח ההתחדשות אף מעמקי טומאתוכ–החודש הזה 

 משנתה של תורה, תשע"ח  מדוע נתקשה משה בענין קידוש החודש

 רוממות,תשע"ז  תשע"ח   הרצ"א, תשע"ומעיינות ממצוות קידוש החודש בזמן הזה  

 אה, תשע"חתורה והורחצות היום והלילה 

 שבילי פנחס, תשע"ו  ]הלימוד מחידוש הירח על כוחה של תשובה[החודש הזה לכם 

]אמירת יום כיפור קטן, לא לקבוע סעודה בין שקיעה לצאה"כ  בר"ח בכניסתו ובצאתו יני ראש חודש ענ

מספק יעלה ויבוא, כוונת השמות כנדפס בסידור, הפרשת מעשרות מרווחיו בכל ראש חודש, אינו מקפיד 

ורת בר"ח על פת שחרית בכל יום בדווקא אך בר"ח מוסיף עוגה ויין, בשבת ר"ח אוכל בשר בהמה, תספ

  צוואת ריה"ח, חיוב אינו מתפלל כלל לפני העמוד בר"ח, גם המתפלל עבור פלוני, אמירת הלל הר"ח לאבל[

 דברי שי"ח, תשע"ח

]תפילת יום כיפור קטן, מחצות היום, הערות בסדר תפילת יום כיפור קטן, לא להתפלל  עניני ראש חודש

ש חודש, שבת לכפרת פשע בחודש העיבור, שתיה בליל ראבציבור, תפילה  – במנין מצומצם בראש חודש

, ראש חודש, התחיל יעלה ויבוא קודם רצה, קידוש לבנה, סמיכה בקידוש לבנה, קידוש לבנה בעיר אחרת

 כאיל תערוג, תשע"ח [ קידוש לבנה בקטן שיגדיל

 שבת מברכין "ניסן" :מענייני דיומא

]מי בירך את החודש, החודש 'הבא', מי שעשה ניסים... אלישיב זצ"ל נוסח ברכת החודש של הגרי"ש 

  פניני  אי"ש, תשע"ז  בקרוב, לא אמר 'ולמחרתו'[

ניסים... בקרוב[  ]טעות בזכות תפילת 'רבים', מי שעשהנוסח ברכת החודש של ה'בני יששכר' זצ"ל  

 מעינות בני יששכר, תשע"ז

  פסח )עמ' תעו( -כה בנתיבות ההלהאם בברכת החודש לחודש ניסן יאמרו "ולגשמים בעתם" 

 ג"ברך, תשע זרע ?מעומד החודש ברכת לומר צריך האם

 

 מעלת חודש ניסן :מענייני דיומא

 עומקא דפרשה, תשע"ד  ]קרבנות הנשיאים, ברכת האילנות, כתיבת תאריך לועזי[ עניני חודש ניסן

 אשכול יוסף, תשע"דהאם יש קשר בין שואלין ודורשין לבין קמחא דפסחא?  
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 מאור השבת, תשע"דמנהג "קמחא דפסחא"  

 אשכול יוסף, תשע"ז מדוע אין "קמחא דפסחא" בשאר החגים? 

 וישמע משה, תשע"ד?  האם ניתן להעביר זכות לקבלת "קמחא דפסחא" מאחד לשני

 מאור השבת, תשע"דעומק הענין שאין נפילת אפים בחודש ניסן  

 (טובאר הפרשה, תשע"ח )עמ'    במשנת הפרשה, תשע"דמעלת ימי חודש ניסן  

 לעשות רצונך, תשע"ז  מנהגי חודש ניסן

 

 מכירת חמץ :הכנות לפסח

   הלכה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"ו   מכירת חמץ

 וישמע משה, תשע"ז  ]אסמכתא[התחייבות להעביר חלק מהכנסות "מכירת חמץ" 

 פניני אי''ש, תשע"ז  ]טבילת כלי גוי, והדין במי שמכר[ ירת החמץבמכ לא למכור את הכלים

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז  ]ע"י הרב, מכירה עצמית, מכירה מרוכזת[מכירת חמץ לגוי 

הלכה   ]שותפין, בית כנסת, דירה שכורה, אינו בבית בפסח[מכירת חמץ השותפין בבעלויות שונות 

 יומית יגדיל תורה, תשע"ז

 

 ל ושריפת החמץבדיקה ביטו :הכנות לפסח

האם מברכים על בדיקה זו? האם מכירת חמץ תי עדיף לקיימה, מקודם פסח,  מביתו]היוצא בדיקת חמץ 

 תורה והוראה, תשע"ז  [פוטרת מן הבדיקה? ומה הדין במי שמשאיר אחרים בביתו?

 מנחת אשר, תשע"זבברכה?  ]מחשש שלא יספיק לבדוק היטב בי"ד[חמץ קודם י"ד  בדיקת

  שלמים מציון, תשע"והעברה בלא חיפוש  

 תשע"ז   דברי הלכה, תשע"ודיני בדיקת חמץ  

 שלמים מציון, תשע"ז ]איסור אבן משכית[שכיבה על הקרקע לצורך בדיקת חמץ 

 רוממות, תשע"ו  ביטול החמץ כדת וכדין

 דברי שיח, תשע"והגר"ח קנייבסקי שליט"א   -הנהגות בביעור חמץ ובערב פסח 

   שלמים מציון, תשע"ו  ]לא לפסול קודם, שריפה ע"י קטן[ שריפת החמץ
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 : כלליהכנה לפסח

הלכה, דברי   מיץ ענבים לארבע כוסות[אדום או לבן,  ]היכר לתינוקות, הסיבה, ייןפסח עניני הלכה ל

 תשע"ו

 מדי שבת, תשע"ו   פסח

האיחוד בחידוד,   ?האם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי הקודש בבית הכנסת לקראת פסח

  תשע"ד

 תורה והוראה, תשע"דאלכוהול ומוצריו לחג הפסח  

 מדי שבת, תשע"ו  מעבדות לחרות

 דבר הלכה, תשע"ז  חצובה לפסח, כלי זכוכית, כלי פיירקס, כלי פלסטיק[הכשרת ]מדיני הגעלת כלים 

]טעמי איסור קטניות, לחולים,  האם מותרים בפסח? ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות,

 שמעתא עמיקתא, תשע"זבתערובת, ביטול ברוב, ביטול ברוב לכתחילה, קטניות שנפסלו ממאכל כלב[  

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"זחמץ בערב פסח 

 תורה והוראה, תשע"וקיום מצות השבת אבדה   -במסגרת סידור הבית לפסח 

 הרב זילברברג, תשע"ז  דיני פסח וחודש ניסן

 תורה והוראה, תשע"ד  ]העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות ומחיר[קניות לפסח 

 נר יששכר, תשע"ד  ?האם צריך להקנות את המצות לאורח, כדי שיצא ידי חובה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"דתרופות עם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנה  

 רץ כצבי, תשע"ז  ]שימוש בתרופות בפסח[קוסמטיקה ותמרוקים בפסח 

 מים חיים, תשע"ו   שמעתא עמיקתא, תשע"ו  וצרים[]הכשרת המטבח, כשרות המ הלכות מצויות לפסח

 דברי שי"ח, תשע"ז  סיום מסכת בערב פסח

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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