לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת ויקרא
באתר "בינינו" :

פרשת ויקרא
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

(קישורים להורדה חינם)
[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני

אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שי"ח

משנתה של תורה

קול יעקב

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

לצפיה בעשרות
דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:
[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

שיעורים על
פרשת ויקרא

באתר "בינינו" :

הזכות לפרטיות
סמיכה על הקרבן
ברית מלח
שאר עניני הפרשה...

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

עניני דיומא :קריאת פרשת זכור ומחיית עמלק

(גם משנים

נושא בפרשה :הזכות לפרטיות [צנעת הפרט]

קודמות)
באתר "בינינו":

"הסוד" איסור גילוי סודות הזולת [מדאורייתא או מדרבנן ,כשיצא נזק ממון או בלעדיו] (וידבר ה' אל
משה לאמור) [ויקרא א ,א] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' קכט)

פיקוח כשרות ע"י מצלמות [בשלט רחוק ,ע"י רחפן ,או בהסרטה ,במאפיית מצות ,בחקלאות בשמיטה,
ובמחלבות ,חלב ישראל ,עד אחד באיסורין] עומק הפשט ,תשע"ז
צילום נופים ואנשים [פרטיות ,איסור פסל ותמונה] תורה והוראה ,תשע"ח

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

תמונה ,והיו עיניך רואות את מוריך ,סרטים בעלי ערך 'רוחני'] (בני אהרן הכהנים) [א ,ה] האיחוד בחידוד,
תשע"ה
האם מותר לצלם לפרסם את תמונתו של המצולם שלא בהסכמתו? [פרטיות] וישמע משה ,תשע"ח
האם מותר לצלם או להקליט אדם ללא רשותו? [צילום ברשות הרבים ,תמונה ,פסל] שיעורי ליל שישי
' -ברכת יצחק ,תשע"ח

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

מצלמות אבטחה על משגיחים או קופות צדקה [פגיעה בפרטיות ,היזק ראיה ,אם מודיעים למשגיח,
ליד קופות צדקה בסמוך לקבר של צדיק] בינת המשפט ,תשע"ז

שינויים

דרך ארץ קדמה לתורה [לא נכנס משה עד שנקרא] דברי אמת ,תשע"ט

גילוי סודות ["הֹולְֵך ָרכִ יל ְמ ַגלֶּה ּסֹוד וְ נֶאֱ מַ ן רּוחַ ְמכַסֶ ה ָדבָ ר (משלי יא ,יג)" ,מנין לאומר דבר לחברו
שהוא בבל יאמר ,עד שיאמר לו לך אמור ,שנאמר ַוי ְִק ָרא ֶאל משֶ ה ַויְדַ בֵ ר השם ֵאלָיו מֵ אֹהֶ ל מֹועֵ ד לֵאמֹר"
(ויקרא א ,א) .ופירש רש"י" :לא אמור הדברים ,אלא אם כן נותן לו רשות" .אם האומר הזהיר שלא
לומר את דבריו ,אפילו אמרו בפני רבים ,יש בו משום לשון הרע .האם גילוי סודות [שאין בהם לשון הרע]
אסור מהתורה או מדרבנן .גילוי סוד הגורם נזק לחברו וגילוי סוד שאינו גורם נזק .הבדל אם הדברים
נאמרו ביחידות או ברבים .גילוי סוד "לתועלת" • גילוי סודות בשידוכים • גילוי סודם של שוכני עפר.
הבטיח לחברו שלא יגלה את סודו ולאחר מכן שמע את הדברים ממקור אחר ,האם רשאי לספרו לאחרים
• גילוי סוד שנתגלה "במקרה" .האם ,מתי ולמי רשאי עובד לגלות סודות שנחשף אליהם במקום עבודתו.
הקלטת חברו ללא ידיעתו • הקלטת דברי תורה שלא ברשות אומרם ,אמירתם והפצתם לאחרים ללא
רשות • ציווה שלא להדפיס את כתביו ,האם מותר ליורשים להפר את הצוואה ולפרסמם .בענייני
חינוך :תלמיד שגילה סוד למחנך ,האם מותר למחנך לגלות את הסוד לממונים עליהם • גילוי סודות
בבירור לקבלת תלמידים למוסדות חינוך .סודיות רפואית :באלו תנאים מותר לרופא לגלות על מחלות
של מטופליו • שיתוף סטודנטים בביקור רפואי • חולה המבקש שלא יספרו אודות מחלתו .סודות מבית
הדין :לבקש לכתוב את פרוטוקול הדיונים • נוכחות זרים בדיונים • הוצאת "צו איסור פרסום" • אם

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת ויקרא

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני

מותר לדיין לספר את סיבת הגירושין למי שרוצה להינשא לאחד מבני הזוג] עולמות ,שלז

גילוי סודות  -החובה להעיד [החיוב להעיד  -מצוות עשה ולא תעשה ,האם החיוב להעיד והאיסור לא
להעיד נאמר גם כאשר לא נשבע לשקר שאינו יודע עדות לחברו .האם יש איסור לא תעשה כאשר לא העיד,
או גם מצות עשה להעיד .גדר החיוב להעיד  -מדין לא תעמוד על דם רעך או גמילות חסדים ,חיוב ממון
על נזק שנגרם כתוצאה מאי הגדת עדות ,מדברי רש"י ותוספות בביאור הסוגיא בבבא קמא נראה שאין
חיוב בדיני אדם ,אך הריא"ז נקט שיש חיוב ממון ,וצ"ב מה יסוד מחלוקתם .חובת עדות של קרוב או פסול
• תפיסת ממונו של עד בעקבות נזק שנגרם מאי הגדת עדות • .האם יש חיוב להעיד גם כשהעד לא נתבע
להעיד .עדות עבור גוי ,מי שאינו רוצה להעיד מחשש שיגרם לו נזק ,כשעלול להיגרם לעד נזק כתוצאה
מבואו להעיד מצדם של אחד מבעלי הדינים ,או הפסד שעות עבודה .האם פטור מלהעיד .חובת עדות כאשר
הבעל דין מתחייב לשלם עבור הוצאות והפסדים .חובת עדות בערכאות ,כפיה על החובה להעיד] עולמות,
תפט

נושא בפרשה :סמיכה על הקרבן
הסמיכה [הלקח למידת הענווה הנלמד מבהמה כשרה] (וסמך ידו) [א ,ד] שבילי פנחס ,תשע"ז
סמיכה בקטן [מופלא הסמוך לאיש יורש] (וסמך ידו) [א ,ד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
סמך כשמדרבנן אסרו לסמוך [טמא] (וסמך ידו) [א ,ד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

קרבן תודה במי שאינו בר סמיכה

(וסמך ידו) [א ,ד] זרע ברך ,תשע"ג

תיכף לסמיכה שחיטה [דין בסמיכה או דין בשחיטה] (וסמך ידו) [א ,ד] זרע ברך ,תשע"ז
כפרה בסמיכה על הקרבן [הסמיכה עצמה או הוידוי] (וסמך ידו) [א ,ד] זרע ברך ,תשע"ז

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מצות סמיכה על הקרבן
תשע"ה

[בחפצא מדיני ההקרבה ,או על הגברא המקריב] (וסמך ידו) [א ,ד] זרע ברך,

הגר"א עוזר ,תשע"ד

אמירת הוידוי והסמיכה [בעמידה ,ביד אחת או שתי ידים] (וסמך ידו) [א ,ד] רוממות ,תשע"ז
סמיכת נשים רשות [עבודה בקודשים] (וסמך ידו) [א ,ד] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על

גדרי סמיכה על הקרבן [סמיכה מדין הבעלים או מדין הקרבן ,סמיכה בשותפין ,סמיכה נשים ,סמיכת

פרשת ויקרא

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

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :ברית מלח
טבילת 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 עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' סו) לח תירוצים

הקרבת מלח בעקידת יצחק

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' מז)

הטבלת המצה במלח בליל הסדר
ברית מלח

פרשת השבוע
ומועדים

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

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

[ב ,יג] עומקא דפרשה ,תשע"ד
מליחת קרבן [בחפצא או בגברא ,בקרבן מנחה] (על כל קרבנך תקריב מלח) [ב ,יג] הגר"א עוזר ,תשע"ה

מלח בקרבנות

למאגר עלוני

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נג)

מלח בבציעת הפת [הפסיק בדיבור לצורך הבאת המלח ,טעה והיה מלח] (על כל קרבנך תקריב מלח) [ב,
יג] שלמים מציון ,תשע"ז

ברית מלח  -מעלת המים התחתונים

משנת מהר"ל ,תשע"ח

הבאת מלח לשולחן ודמיון השולחן למזבח

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סז)

סוכר כ'מלח' פקודיך דרשתי ,תשע"ט

ברית מלח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קא)

לתועלת הרבים

שאר עניני הפרשה:

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

אם לא קראו פרשת פקודי ,האם יקראו השבת פקודי ופרשת ויקרא? [וכשויקהל-פקודי מחוברין
האם יקראו את שלושתם ,לחבר פרשיות משני חומשים ש"חזק" מפסיק ביניהם] נר לשלחן השבת ,תשע"ח

שינויים

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

השקעה בראשית דרכו של הלומד תורה

[יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים ,גדולים מעשי חייא] [א,

א] הפרשה המחכימה  -אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח

ויקרא  -לשון חיבה

 -שקרא לו הקב"ה בשמו (ויקרא) [א ,א] משנת מהר"ל ,תשע"ח

הענוה של א' דויקרא

לצפיה בעשרות
שיעורים על

פניני זאת ליעקב  -אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' י)

הקשר בין פרשיות ויקרא לנס פורים  -גילוי הרצון

עינינו גל  -אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' מד)

נחל אליהו-אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' כד)

נשמותיהם של הצדיקים הם הקרבנות בזמן הזה

פרשת ויקרא

באתר "בינינו" :

עבודת הלויים במקדש [שיר ,שער ,משא ,עבודות נפרדות או עבודה אחת ,שינוי בעבודות ,גיל פרישה
מהעבודה ,עבודת לוי אונן ,לוי המסייע לעבודת חברו ,הלוי מצווה להיות פנוי ומוכן לעבודת המקדש ,האם
נתמנו לכל העבודות או לעבודה מסוימת] שיעורים על סדר המצוות-שיעורי בינה [הגרי"ב שרייבר שליט"א] -
אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' כח)
מדוע א' זעירא במילת 'ויקרא' ולא במילת 'אדם' (ויקרא אל משה) [א ,א] האיחוד בחידוד ,תשע"ג

'ויקרא אל משה'  -בזכות  -אל"ף זעירא

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' פב)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

חמדת הכבוד [א' זעירא] (ויקרא) [א ,א] מדי שבת ,תשע"ו
הדיבור עם משה מאוהל מועד [מחילת חטא העגל] (וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור) [א ,א] פניני האור
החיים ,תשע"ז
נתינת הרשות הנלמדת מתיבת "לאמר" (וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור) [א ,א] אספקלריא ,תשע"ח
(עמ' לג)

קדשי מזבח  -זבחי צדק [צדק מלשון שלמות וזה רק בנעשה במשכן ,בשונה מקרבנות בבמה ,גם בזמן
היתר ,הקשר בין הקרבנות למשכן] (וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור) [א ,א] שיעורי הגר"ח פיינשטיין,
תשע"ח

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

כריתת הברית המיוחדת באהל מועד [כריתת הברית בא' ניסן ,בנוסף להר סיני ,ערבות מואב והר
גריזים ,ההבדל בין קרבן חטאת לכפר על החטא וקרבן אשם על הגברא] (וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור)
[א ,א] שיעורי הגר"ח פיינשטיין ,תשע"ח

אמירת 'יהי רצון' אחר אמירת הקרבנות בשחרית

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

תשע"ג 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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

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

ובתנאי שלא

שלמים מציון ,תשע"ו

האם יש לזרוק פרוסת לחם המוציא גזולה?

(אדם כי יקריב) [א ,ב] פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות,

תשע"ט (עמ' ז)

האם מותר להפקיד בלא עדים?

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קד)

חיוב השבת הגזלה כאשר מציל א"ע ואת האחרים

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קי)

יבוצעו בו
שינויים

מה היה חידושו של שמואל הנביא" ,ששחיטה כשרה בזר"?
שלמים מלשון שלום ומלשון שלימות
אם חטא הגזלן מה חטא הנגזל

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נה)

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' סג)

לצפיה בעשרות

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' עד)

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

נדר להקריב את בנו או בתו קרבן לה' האם נדרו חל?

(אדם כי יקריב) [א ,ב] מעדני אשר ,תשע"ט

מעלת הנדיבות (אדם כי יקריב ,ברש"י) [א ,ב] נחל אליהו  -אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' ט)
לקנות קרבן או ספר תורה מכסף שעבד עליו או שמצא? (אדם כי יקריב) [א ,ב] פניני חשוקי חמד-קובץ

שיעורים על
פרשת ויקרא

באתר "בינינו" :

גיליונות ,תשע"ט (עמ' ז)
מדוע מביאים קרבן רק מבהמה ולא מחיה? (מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן) [א ,ב] נחל אליהו  -אוסף
גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' יב)

חשש הוצאת שם שמים לבטלה [שמא ימלך ולא יגמור דבריו ,שמא לא יחיה ,מדוע תקנו ברכת
המצוות עובר לעשייתן ולא חששו לכך]

(קרבן לה') [א ,ב] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' טו) אספקלריא,

תשע"ח (עמ' עא)

חצי שיעור בקרבן

למאגר עלוני
פרשת השבוע

(קרבן לה') [א ,ב] כאיל תערוג ,תשע"ז

זכה בממון ע"פ הכרעת בי"ד [בשל העדר ראיות התובע ,לפי הכלל המוציא מחברו עליו הראיה,
ויכול לקדש בו אשה] האם יכול להביא בו קרבן?

(אדם כי יקריב ,ברש"י) [א ,ב] מלאכת מחשבת,

תשע"ז

בדיקת טריפות בקרבנות
מצוה הבאה בעבירה

(אדם כי יקריב) [א ,ב] זרע ברך ,תשע"ו

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

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

באתר "בינינו":

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

ניתן להעביר או

פסול קרבן של מומר [זבח רשעים תועבה] (אדם כי יקריב מכם) [א ,ב] מלאכת מחשבת ,תשע"ט
דבר שנשתמש בו הדיוט ,למזבח (מן הבהמה) [א ,ב] מעדני אשר ,תשע"ג

להפיץ דף זה

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

לתועלת הרבים

תשע"ב

מדוע נצטווינו שלא להקריב שאור ודבש ומאידך מלח כן? עיקרו של הקרבן במחשבת הלב

(אדם

כי יקריב מכם) [א ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשס"ט
מצוות צריכות כוונה ,גם בהבאת קרבן בכפיה? (לרצונו לפני ה) [א ,ג] מחמדי התורה ,תשע"ו

קיום מצוות בכפייה – מתי כופים על המצוות? [מצוות עשה ולא תעשה ,מי אחראי על מעשה
הכפייה ,בבית דין או ביחיד ,כפייה מדין ערבות או מדין תוכחה ,ערך מעשה כפוי ,תוקף אמירת
'רוצה אני']

(לרצונו לפני ה) [א ,ג] תורה והוראה ,תשע"ט

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

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

זבח רשעים תועבה

לצפיה בעשרות

(אם עולה קרבנו) [א ,ג] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

שיעורים על

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

באם שחיטה היא חלק מהעבודה או רק מתרת את הבהמה לאכילה?

(ושחט את בן הבקר) [א ,ה]

מלאכת מחשבת ,תשע"ח

פרשת ויקרא

באתר "בינינו" :

כוונה בשחיטה [שחיטת חולין ,נפלה סכין מידו ושחטה ,נפלה סכין מהגשר ,כח גברא בשחיטה ,בטבילה]
(ושחט את בן הבקר לפני ה') [א ,ה] שלמים מציון ,תשע"ח
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'

למאגר עלוני

[א ,ט] פניני דעת ,תשע"ג

הקשר בין טעם הקרבנות ,לנס הפורים (ריח ניחוח לה') [א ,ט] נר יששכר ,תשע"א
מחויבות האדם בעל צלם אלוקים להיות קודש לה' (ריח ניחוח לה') [א ,ט] פניני דעת ,תשע"ז

מדוע לא מקריבים דגים כקורבן?

(אם מן הצאן קרבנו) [א ,י] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

הלבשת חתן תורה וחתן בכתר תורה [שימוש שונה בדברים קדושים ,שמחת תורה ,סיום ,שימוש הדיוט

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

בתשמישי קדושה] (אשר על המזבח) [א ,יב] נוה ההיכל ,תשע"ד
חידושו של האור שמח ו"הסכמת" הרשב"א (ואם מן העוף קרבנו) [א ,יד] האיחוד בחידוד ,תשע"ה

ניסיון העוני וניסיון העושר

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

חשיבות קרבן המנחה  -ותפילת המנחה

קודמות)
באתר "בינינו":

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

צג)

כהן שקידש אשה בחלקו בקרבנות שקיבל [בעור קדשים ,מעילה בעור קדשים מחמת העור או מחמת
הבשר] (והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קודשים מאשי ה') [ב ,ג] אוצרות אורייתא ,תשע"ח תשע"ט
הביטוי 'נותר' או 'נשתייר' הוא על פחות מרוב [דברי הרשב"א ,ביאור הענין אצל נעמי שנותרה  -ורב
משפחתה ,מדוע למד מרדכי הלכות קמיצה ,אומות העולם מול עם ישראל ,איכות מול כמות ,בקומץ
העיקר הוא העולה למזבח למרות שהוא קטן בכמות] (והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קודשים מאשי
ה') [ב ,ג] האיחוד בחידוד ,תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

הדבש האסור בהקטרה [דבש דבורים ,דבש קנים ,דבש פירות ,מתיקות אחרת ,משבעת המינים ,ברכת
דבש התמר] (וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה') [ב ,יא] נוה ההיכל ,תשע"ג

ובתנאי שלא

הגאווה והתאווה (וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה') [ב ,יא] דרכי החיזוק ,תשע"ו
הכותב בשבת 'שם' משמעון ,ו'נח' מנחור (מאחת מהנה) [ד ,ב] משנת הפרשה ,תשע"ה

להכריז כאשר העירוב העירוני אינו תקין
(עמ' פג)

(או הודע אליו חטאתו אשר חטא) [ד ,כג] אספקלריא ,תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

מתעסק

[בכל התורה כולה פטור ,ובחלבים ועריות חייב שכן נהנה] (או הודע אליו חטאתו אשר חטא) [ד,

כג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

העדר ידיעת הדין בשבת [לא ידע עיקר שבת ,ידע שיש איסור לאו אך לא ידע מאיסור כרת ,טעה

לצפיה בעשרות

בתחומין ,טעה ומל תינוק שמברית המילה שלו אינה דוחה שבת ,טעות בדבר מצוה ,ידע שיש ספק אם
הדבר אסור ,האם ידיעת ספק איסור היא כמתעסק] (או הודע אליו חטאתו אשר חטא) [ד ,כג] הגר"א

שיעורים על

גניחובסקי ,תשע"ט
הבאת קרבן עבור אשתו [ומתנות 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 מעדני אשר ,תשע"ז

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

פרשת ויקרא

באתר "בינינו" :

(אם לא

יגיד ונשא עוונו) [ה ,א] מעדני אשר ,תשע"ו

עד אחד היודע עדות ממון או עדות איסור ,האם חייב להעיד או אסור לו?

(אם לא יגיד ונשא עוונו)

[ה ,א] מעדני אשר ,תשע"ח
אדם שמתבקש להעיד והוא יודע שעבר עברה שנפסל לעדות ,האם יש לו איסור להעיד? (אם לא
יגיד ונשא עוונו) [ה ,א] מעדני אשר ,תשע"ח
חצי שיעור בשבועה [צירוף] (לבטא בשפתים) [ה ,ד] שלמים מציון ,תשע"ט (עמ' ז)

חטאת העוף הבאה על הספק ואינה נאכלת [ישראל אסורים באכילת קדשים כל זמן שלא אכלו
הכהנים חטאת ,כיצד לא יהיה נותר בקרבן יולדת ,מזוזה שהועברה מחדר שחייב מדאורייתא לחדר שחייב
מספק דאורייתא] (והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו) [ה ,ו] עשר עטרות ,תשע"ח

לדחות עשיית מצוה כדי לקיימה בהידור [חליצה עכשיו או כשיבא האח ממדינת הים ,זריזין מול
מצוה בהידור ,קידוש לבנה קודם מוצאי שבת ,להתפלל בתפילין ללא טלית או להמתין שיביאן גם טלית,
נטיל אתרוג פשוט בהלל או להמתין למהודר] (ואם לא תשיג ידו) [ה ,יא] נוה ההיכל ,תשע"ה

מדוע העשיר והאביון מביאים רק קרבן אחד ,והעני שני קרבנות?

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

(ואם לא תשיג ידו די שה ...אחד

לחטאת ואחד לעולה) [ה ,ז] האיחוד בחידוד ,תשע"ה
מעילה [איסור הנאה מהחפץ ,חיובי תשלומים כחיובי גזלה] (תמעול מעל בה') [ה ,טו] הגר"א עוזר ,תש"ע
ספק מעילה (כי תמעול מעל בה') [ה ,טו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

עדים מחייבים קרבן [כשהוא מכחישם כיצד מביא קרבן הרי מכשיל בלפני עיוור את הכהנים בחולין

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

בעזרה ,שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא ,עדים המחייבים מיתה שחזרו בהם מעדותם 'יד העדים' ,מוציא
שם רע] (ואשם) [ה ,יז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

לתועלת הרבים

ידע שהוא ספק חלב (ואשם) [ה ,יז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח
בית הכנסת שנבנה מאבני המקדש שחרב (תמעול מעל) [ה ,טו] זרע ברך ,תשע"ב
הנטפל לעושה מצוה (ואשם) [ה ,יז] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סב)

פריעת בעל חוב מצוה  -מהתורה?
אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מב)

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

[מדוע לא נמנתה בתרי"ג מצוות] (וכחש בעמיתו בפקדון) [ה ,כא]

שינויים

האם מותר לאורח ליטול מנה מחתונה ולהביאה לאשתו?

(והשיב את הגזלה) [ה ,כג] מעדני אשר,

תשע"ג

גנב שנתפס והחזיר הגזלה ע"י בי"ד האם כשר לעדות?

(והשיב את הגזלה) [ה ,כג] מעדני אשר,

תשע"ב תשע"ז

מצוות השבת הגזלה

שיעורים על

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

מצוות והשיב ואיסור גזילה בפחות משווה פרוטה

לצפיה בעשרות

(והשיב את הגזלה) [ה ,כג] שלמים מציון ,תשע"ט

פרשת ויקרא

(עמ' ח)

האם מועילה תשובה ,אם לא החזיר את הגזלה?

(והשיב את הגזלה) [ה ,כג] מעדני אשר ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

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

ציווה לפני מותו להחזיר הגזלה ,האם נאמן?

[משים עצמו רשע] (והשיב את הגזלה) [ה ,כג] מעדני

אשר ,תשע"ב

שומר שלא מכר חמץ שהופקד בידו ,שליח שהביא אתרוגים אחר הפסח ,גזל מצה והחזירה אחר
סוכות [הרי שלך לפניך] (והשיב את הגזלה ...או את הפיקדון) [ה ,כג] נוה ההיכל ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

עניני דיומא :קריאת פרשת זכור ומחיית עמלק

(גם משנים

הלכות קריאת פרשת זכור:

קודמות)
לצאת לקריאת פרשת זכור ,אם כתוצאה מכך יחלה? [מצטער בשאר מצוות ,שתיית יין כשמזיקו]
פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' לד)

באתר "בינינו":

הערות בפרשת זכור ,מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

כאיל תערוג ,תשע"ה

ג' מג"א לשיטתייהו במי שלא יכול לקרוא גם פרשת זכור וגם קריאת המגילה בציבור

אספקלריא,

תשע"ח (עמ' פב)

כיבוד אב ואם ומחיית עמלק
עניני פרשת זכור

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יג)

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נד)

מנהג בריסק בפרשת זכור
שו"ת בעניני פרשת זכור
הלכות לפרשת זכור

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עג) אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נט)

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

דברי שי"ח ,תשע"ו

פרי ביכורים ,משפטים תשע"ז

ניתן להעביר או

פרי ביכורים ,תרומה תשע"ז

פסקים ושאלות שעלו על שלחנו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל בנתיבות ההלכה  -פורים (עמ' רכ-רכח)

פסקים הלכות והנהגות מרבותינו זצ"ל [הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ,הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ,ועוד]

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

בנתיבות ההלכה  -פורים (עמ' ריג)
הלכות ומנהגים בקריאת פרשת זכור תורה והוראה ,תשע"ח

שינויים

פסקי מרן הגר"נ קרליץ לפרשת זכור

נשיח בחוקיך ,תשע"ו נשיח בחוקיך ,תשע"ז

נער בר מצוה האם מתחייב בקריאת פרשת זכור מיד? [ע"פ סברת החתם סופר בשנה מעוברת] שיעורי
ליל שבת ,תשע"ז
גר שנתגייר האם חייב בקריאת פרשת זכור מיד? עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' ס)

לצפיה בעשרות
שיעורים על

גדר חיוב פרשת זכור [כל שנה ,בשנה מעוברת ,דיון בסברת החתם סופר ,אם שכחו לקרא בפרשת זכור]

פרשת ויקרא

דברי השירה-קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' יז)

מצוות זכירת חובת מחיית עמלק

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קיג) נועם אליעזר ,תשע"ט

באתר "בינינו" :
קריאת פרשת עמלק בזמן אחר:

למאגר עלוני

קראו פרשת זכור בפרשת הפסקה [שבת אחת קודם] האם יצאו? וישמע משה ,תשע"ה
קראו בטעות "ויבא עמלק" לפרשת זכור ,האם יקראו במנחה את פרשת זכור? וישמע משה ,תשע"ז

פרשת השבוע

מצות זכירת עמלק שלושים יום לפני חג הפסח מעינות מהרצ"א ,תשע"ד

האם יוצאים "זכור" בקריאת ויבא עמלק  -ונפק"מ למעשה

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' צג)

ומועדים

קראו פרשת זכור ,ולאחר זמן נודע שהספר פסול ,האם צריכים לקרא שוב פרשת זכור?
[כשהטעות היתה בחומש בראשית ופרשת זכור בדברים ,האם יצאו בפורים בקריאת ויבוא עמלק ,מצוות

(גם משנים

צריכות כוונה] עשר עטרות ,תשע"ט

לא שמע פרשת זכור בשבת [יצא ב'ויבוא עמלק' ,יאסוף מנין ויקרא פרשת זכור ,בברכה או בלא ברכה,
לסמוך על הדעה שדי פעם אחת בחיים ,יקרא היחיד מתוך חומש] פניני חשוקי חמד-קובץ גיליונות ,תשע"ט
(עמ' ח)

קודמות)
באתר "בינינו":

בציבור בס"ת ובמנין:

ניתן להעביר או
תשובת תרומות הדשן בענין קריאת פרשת זכור [סי' קח] לבני הישובים שאין להם מנין

ירחון

להפיץ דף זה

האוצר [יג] אדר ,תשע"ח (עמ' יא)
קריאת פרשת זכור בעשרה ללא קריאת שבעת הקרואים לפניה בנתיבות ההלכה  -פורים ,הרב נחום

לתועלת הרבים

קסטנר (עמ' רג) פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מה)

להדר לקרוא פרשת זכור כשס"ת מונח על בימה ללא מחיצות [שלא יהיה רשות בפני עצמה ,ואין
שם עשרה] בנתיבות ההלכה  -פורים (עמ' קכב)

לבקר את אביו בשבת למונעו מחילול שבת  -אך יפסיד פרשת "זכור"

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח

(עמ' כט)
הלכות לפרשת זכור [הכוונה המעכבת ,הוצאת ספר תורה לקריאה לנשים] פניני אי"ש ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

האם מדאורייתא צריכים עשרה לקריאת פרשת זכור? זרע ברך ,תשע"ו תשע"ח

קריאת 'זכור'

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' כא)

לצפיה בעשרות
שיעורים על

בעל הקורא:

פרשת ויקרא
פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בענין קריאת פרשת זכור [הכוונה המעכבת במצוות זכירת עמלק ,וכן
במצוות קידוש ליל שבת ,חיוב נשים בפרשת זכור ,הוצאת ספר תורה לקריאה עבור נשים ,איסור קה"ת
שלא בציבור בלא ברכה ,איסור קריאה אף שלא בציבור מפני זלזול בס"ת ,קריאה בס"ת ספרדי הנפתח
בעמידה בתוך ארון הקודש ,קריאה לנשים בנוכחות מנין גברים שלא שמעו ,במנחה אחר שלישי קודם
ברכת אשר נתן ,קריאת העולה עם הקורא וגם הקשבה לקורא בעשרה ,העולה אינו צריך לחזור כמ"ב זכר

באתר "בינינו" :

פעמיים ,ספר המהודר ביותר ,חזקה דרבא ,קריאת ביחיד מתוך ספר] פניני אי"ש ,תשע"ט

כשבעל הקורא היחיד הוא עבד כנעני

למאגר עלוני

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

קרא והתעטש והפסיק בין מילת 'לא' לבין 'תשכח' ,האם צריך לחזור?

וישמע משה ,תשע"ה

קרא פרשת "זכור" ונשתתק באמצע ,והחליפו קורא ,האם ימשיך או יתחיל שוב?

פניני חשוקי

ומועדים

חמד ,תשע"ח (עמ' נג)

אופני הקריאה של "זכר עמלק"

פרשת השבוע

נוה ההיכל ,תשע"ג

קריאת "זכר" בצירי ובסגול ,האם לסיים את הפסוק ולחזור את כולו או רק את המילים "תמחה
את זכר " [קטן שהתפלל ערבית של שבת ,חד דרבנן האם יכול להוציא גדול בקידוש ,כשסיים את הפסוק
האם עדיין יכול להוציא ולקיים המצוה שוב] מים זכים  -אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' עז)

הקריאות הכפולות בפרשת זכור ובמגילת אסתר

[מבוסס על דברי הרב מרדכי ברויאר] יעקב לוינגר,

תשע"ט

חזן או בעל קורא שאינו יכול לעמוד ,האם למנותו לתפקיד?

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

(ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה

אחד) [יז ,יב] פניני חישוקי חמד ,תשע"ח (עמ' סג)

בעל קורא שכבר יצא ידי חובת פרשת זכור האם יכול להוציא מי שלא יצא [וכן בתקיעת שופר ,וכן
המקדש בבית האם יכול להוציא בני ביתו] בירור הלכה  -אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' פ)

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

העולה לתורה:

לתועלת הרבים

עליה לתורה לחתן בר מצוה בפרשת זכור [בעודו קטן] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' כט)

מי קודם לקבלת מפטיר ב"זכור" ,הרב או בעל יארצייט?

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' נו)

העולה לתורה לפרשת זכור  -האם מקיים המצוה בשמיעה או בקריאה?
גיליונות ,תשע"ט (עמ' ל)

פניני הלכה  -אוסף

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

לצאת בברכת העולה לתורה בפרשת זכור [ברכות מדרבנן] פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף
גליונות ,תשע"ט (עמ' נח)

העולה לתורה בפרשת זכור

פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר-אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' נד)

לצפיה בעשרות

הע ולה לתורה בפ' זכור ,האם ראוי שיכוון לצאת יד"ח בקריאה שקורא בעצמו בלחש ולא
בקריאת בעל הקורא? [מנהג הגר"א ,קריאה בעשרה ,האם יצא ידי חובה בשומע כעונה כמו כל הקהל,

שיעורים על

יכוין לצאת גם בעצמו מדין מצוה בו יותר מבשלוחו אם אין צריך עשרה ,והן בשמיעה מבעל הקריאה,
הקורא בכמה בתי כנסת היכן יצא ידי חובה ,אם יצא מוציא במצוה דאורייתא ,הקורא פרשת זכור לנשים]

פרשת ויקרא

עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' סו)

באתר "בינינו" :

נשים קטנים כהנים ולויים

חיוב כוהנים ולוים בקריאת פרשת זכור [פטורים ממלחמה] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' מד) כח תירוצים
חיוב נשים ועבדים בקריאת פרשת זכור בנתיבות ההלכה  -פורים ,הרב נחום קסטנר (עמ' עח)

נשים בקריאת זכור

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כז)

דברי החינוך בחיוב הנשים במצות זכירת עמלק

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' פד)

נשים בקריאת פרשת זכור [האם חייבות ,להוציא ס"ת עבורם ,האם יש צורך במנין גברים] שמעתתא
עמיקתא ,תשע"ב אורות הגבעה ,תשע"ז פניני אי"ש ,תשע"ח

נשים בקריאת פרשת זכור [האם חיוב זכירת מעשה עמלק הוא בכל יום ,או פעם בשנה ,האם חיוב
זכירת מעשה עמלק תלוי בחיוב מחיית עמלק ,והאם חיוב מצות מחיית עמלק וזכירת מעשיו מוטל
על הציבור או על כל יחיד ויחיד .קריאת פרשת זכור ,פעם אחת בשנה ,ובשנה מעוברת ,חיוב הקריאה הוא
אך ורק בציבור [עשרה זכרים גדולים] ,או שגם יחיד הקורא לעצמו פרשת זכור ,יוצא ידי חובת המצוה.
האם חיוב זה מצריך קריאה מתוך ספר תורה כשר .נפקא מינה ,אם קראו פרשת זכור בספר תורה ולאחר
מכן גילו בו פסול  -היש חיוב לקרוא בשנית מתוך ספר תורה כשר .נשים בקריאת פרשת זכור ,מחלוקת
הפוסקים האם נשים חייבות בקריאת פרשת זכור .בקריאה מיוחדת לנשים האם צריך נוכחות של מנין
גברים שעדיין לא יצאו ידי חובת הקריאה .האם מותר להוציא ספר תורה במיוחד עבור קריאה לנשים.
מי מברך ברכה לפניה ולאחריה ,בקריאה לנשים ,קריאת מגילה ופרשת זכור בעשר נשים] עולמות ,צד
האם עבד עמלקי חייב בשמיעת פרשת זכור? פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מח)

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מחיית עמלק:

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 ,תשע"ה אורות הגבעה ,תשע"ז

מחיית עמלק ,על הציבור או על היחיד ,על גברים או גם על נשים

למאגר עלוני

הגר"א עוזר ,זכור תשע"ה תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מחיית עמלק האם מצריכה מינוי מלך? מלאכת מחשבת ,תשע"ו
מצוות מחיית עמלק [יז ,טז] המצוות בפרשה ,תשע"ו

אורייתא ,תשע"ב

קבלת גר מזרע עמלק מלאכת מחשבת ,תשע"ח

מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק? [כיצד גוירו ,מי היו ,רבי שמואל בר שילת ,בני המן או בני

לצפיה בעשרות
שיעורים על

נעמן] נועם אליעזר ,תשע"ח (עמ' ו)

מחיית עמלק בימינו

פרי ביכורים ,תצוה תשע"ז

שיח יוסף  -אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' צד)

מצוות מחיית עמלק  -שיטת הסמ"ג [רק בזמן ביאת המשיח ,בהעדר מלך ,כשאבד זכרם של
העמלקים] נוה ההיכל ,תשע"ד תשע"ו

פרשת ויקרא

באתר "בינינו" :

מחיית עמלקי 'קרוב' או 'רחוק' [אין מעבירין על המצוות ,זורק חץ האם יתחיל בקרוב או ברחוק]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

עמלק  -שורש הרע

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' קטז)

מצות 'זכירת עמלק' והטעם שאינה סותרת למצות 'זכירת השבת' אספקלריא ,תשע"ט (עמ' נח)

'עמלק' ,ערעור  -הקשר 'בן לאב'

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' פח)

מנהג מחיית עמלק בכתב [בבדיקת קולמוס ועט חדשים] קול יעקב ,תשע"ז
האם יש ברכה על קריאת פרשת זכור ,או על הריגת עמלק? פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מב)
מחיית עמלק האם מצריכה מינוי מלך? מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מחיית העמלק שבתוכנו
מחיית עמלק שנתגייר

[ע"י לימוד התורה] מציון כלל יופי ,תשע"ט

שיעורי ליל שישי הגרמ"ב זילברברג שליט"א ,תשע"ט

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

זכירת מעשה עמלק ומחייתו באגדה:

מה רצה עמלק מעם ישראל? [למה כעת ולא לפני שירדו למצרים? מדוע נשלח דווקא יהושע למלחמה
זו? מדוע נקרא עמלק'-זבוב'? וכיצד יש להילחם בו?] שיעורי הרב רוזנבלום תש"ע בארה של תורה ,תשע"ד
על ידי התחזקות בתורה מקיימים מלחמה בעמלק באר הפרשה ,תשע"ז (עמ' כט) בארה של תורה,
תשע"ז פניני דעת ,תשע"ד

הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ג

הבנת הנקרא בפרשת זכור לענין הלכה  -אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' פח)
על מה עבר שאול המלך [ציווי ה' ,והמצוה לשמוע בקול הנביא] שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תשע"ח
תשע"ט משך חכמה עם ביאור בינת החכמה ,תשע"ט

מדוע לא הועילה תשובת שאול לכפר לו [כנגד מאיסה בדבר ה' ,מאבס ה' בו מהיות מלך ,ובטלה
הבחירה בו ,ולהחזיר בחירה לא מועילה תשובה] שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מאיסת ה' בשאול [פרק מעל עצמו עול מלכות ,ובהעדר מלך אין מצוות מחית עמלק ,אך זו מאיסה
במצוה ,כמו המכניס פירות דרך טרקסמון] פניני אי"ש ,תשע"ח

'אין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק'  -זממו של עמלק והמן  -במשנת הגר"א

לצפיה בעשרות

אספקלריא ,תשע"ט (עמ' ט)

מדוע שלח משה שליח להילחם בעמלק ,הרי מצוה בו יותר מבשלוחו?

פניני דעת ,תשע"ד

מדוע עמלק נחשב לאויב הגדול ביותר? [מדוע הדגישה התורה שהמלחמה הייתה 'בדרך'? מדוע נבחר
יהושע דווקא להילחם בעמלק? מהו הקשר שבין פרשת עמלק לפרשת משקלות?] שיעורי הרב רוזנבלום,
תשע"ה

שיעורים על
פרשת ויקרא

באתר "בינינו" :

מלחמת ה' בעמלק [מי הוא זה עמלק ,מדוע פרשת זכירת מעשה עמלק נאמרה בלשון יחיד [זָכֹור ֵאת
אֲ שֶ ר עָ שָ ה לְָך עֲמָ לֵקַ ...ו ְי ַזנֵב בְ ָך כָל הַ נֶחֱ שָ לִים ַאחֲ ֶריָך וְ ַא ָּתה עָ יֵף וְ ָיגֵעַ ] ,כאשר רדפו המצרים אחרי בני ישראל
בצאתם ממצרים ,אמר להם משה רבנו "ה' ִילָחֵ ם ָלכֶם וְ ַא ֶתם ַתחֲ ִרשּון" .וצ"ב מדוע לא עשה כן גם במלחמת
עמלק ,פשר הציווי להרוג רק את הגיבורים ולהחיות את החלשים [" ַויַחֲ לש יְהֹושֻׁ עַ ֶאת עֲמָ לֵק"]  -והמחיה
ֹלקיָך נ ֵֹתן לְָך נַחֲ ָלה",
איְבֶ יָך ִמסָ בִ יב בָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֶ
ֹלקיָך לְָך ִמכָל ֹ
הסופית תהיה רק בשעת "וְ הָ יָה בְ הָ נִיחַ ה' אֱ ֶ
במה נתייחד הנס של מלחמת עמלק ,שדווקא עליו " ַוי ְִק ָרא ְשמֹו ה' נ ִִּסי" ,עמלק נקרא בתורה "וְ ל ֹא י ֵָּרא
אֱ ֹלקים" ,ובלשון חז"ל "לֵץ ַתכֶה ,זה עמלק" ,ומשלו משל על בואו של עמלק כ"כלב נושך" .וצ"ב ענין
ליצנות עמלק ,ומדוע נמשל דווקא לכלב ,ומה הקשר בין זה להיותו "ולא ירא אלקים" ,כח הרע של עמלק,
ודרכי המלחמה נגדו לשעה ולדורות" ,עמלק" בבריאה ,ובכל אדם ,תיקון הבריאה על ידי מחיית עמלק,
אבל לעמלק אין תיקון ,חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא] [יז ,טז] עולמות ,קצד אורייתא ,תשע"ב
מדוע עלו משה אהרן וחור לראש הגבעה [ר"ת שמותם כנגד משחית ,אף ,חימה] שבילי פנחס ,תשע"ד

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

גדולת המן  -מתפארתו של ישראל [רצונו של המן שישתתפו במשתה] נר יששכר ,תשע"ב
מלחמת עמלק  -המלחמה הפנימית [ביטול 'ישנו עם אחד'] נר יששכר ,תשע"ב אור עולם פורים ,שיחות
מוסר

שורשי מצוות מחיית עמלק בדורנו ואופני מחייתו [ההיסטוריה של מלחמת עמלק מתמנע עד זמננו]

קודמות)
באתר "בינינו":

אוסף גיליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' מט)
מעלת מידת הזריזות [ואתה תצוה בפרשת השבוע ,והמאבק בעמלק ,בשבת קודש] שפת אמת ,תרל"ד
שנאת עמלק ,והמן – ללא סיבה [אשר קרהו] משנת מהר"ל ,תשע"ט

היש ה' בקרבנו

ניתן להעביר או

אור עולם פורים ,שיחות מוסר

מצוות קריאת פרשת זכור וביאורה

להפיץ דף זה

רוממות ,תשע"ז

סוד הענין שאין השם שלם עד שימחה שמו של עמלק
בראשית בשביל ראשית  -כנגד ראשית גוים עמלק

נחל אליהו-אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' כז)

חישבתי דרכי ממשנת הגר"מ שפירא זצ"ל אוסף

גליונות ,תשע"ט (עמ' ד)

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

מהות עמלק – אשר קרך בית מדרש-ישיבת מיר ,תשע"ט
מעצבות לשמחה [חטא עמלק ,עצת היצר] עינינו גל  -אוסף גליונות ,תשע"ט (עמ' מז)

עניני מחיית עמלק

דברי הפורים ,תשע"ו (עמ' קסג-רכח)

יבוצעו בו
שינויים

בכוח התורה שבעל פה ,גוברים על עמלק

זרע ברך ,תשע"ד

עשה לך רב  -מחיית עמלק [להסתלק מן הספק] שבילי פנחס ,תשע"ב
הקשר בין עמלק למכירת הבכורה מעשו ליעקב [ושטר קנין המן לעבד שהיה קשור לירך מרדכי] בארה
של תורה ,תשע"ג

לצפיה בעשרות
שיעורים על

הקשר בין מחיית עמלק בפורים ,לשלושים יום קודם חג הפסח
אהבת ה' ואהבת ישראל ,הנלמדת מפרשת זכור

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ד

פרשת ויקרא

מדי שבת ,תשע"ו

אהבת הרע ואהבת עצמו ,להאהיב שם שמים ,והרבות רעות

מדי שבת ,תשע"ז

המרחק שטרח עמלק להילחם בישראל ,ושורש האיבה מעמלק נכד עשו

באתר "בינינו" :

בארה של תורה ,תשע"ד

סגולת שבת זו לזרע של קיימא באר הפרשה ,תשע"ט (עמ' טו)

למאגר עלוני

נושא אקטואלי:

פרשת השבוע
כסא שנמצא בו מטמון [כסא שהופקר ונשבר ונמצא בו מטמון ,האם המוצא זוכה או בעל החדר ,קנין
חצר במטמון נסתר ,מיהו בעלים בשטח הישיבה ,הישיבה כהקדש ואין יד להקדש ,האם תלמידי הישיבה
כשוכרים ,מציאה בחצר מושכרת ,חצר המשתמרת ,קנין ד' אמות ,בחצר חברו ,שאינה משתמרת ,בלא
כוונת קנין] עומק הפשט ,תשע"ט

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

~

~

~

~

~

~

~

באתר "בינינו":

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

