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   ]לפי סדר א' ב'[  ישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשהק

 

 מבית 'צוף'  -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 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 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 של תורה  משנתה

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 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 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

  תורה והוראה

 

 ]לפי סדר א' ב'[   קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 
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 לע"נ

 ה"ג הר

 ז"ל  יצחק ליברמןרבי 

 שליט"א ליברמןיוסף ר' בן הרה"ג 

 שליט"א  חנניה שיף ר'הרה"ג חתן יבלחט"א 

 ג תשפ"כו אדר 

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 

 לע"נ

 

 טרופר ע"ה )אנה( הנדלחנה  מרת

 ת הר"ר יעקב צבי שפסר הי"ד ב

 אלמנת הר"ר מרדכי אלעזר טרופר ז"ל

 ג תשפ"כו אדר 

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

   הזכות לפרטיות

 ]בממונות[מצוה הבאה בעבירה 
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 סמיכה על הקרבן

 הדבש בהלכה   -איסור הקרבת דבש 

 ברית מלח

 החובה להעיד עדות 

 

   שאר עניני הפרשה...

 נושאים אקטואליים 

 לבית ולמשפחה 

 

 

 ]צנעת הפרט[ הזכות לפרטיות   בפרשה:נושא 

 

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

 דרישה וחקירה, תש"פ )עמ' יא(     הפרשה, תשע"ח )עמ' קכט(

ובמחלבות, חלב ישראל, עד  , בחקלאות בשמיטה,  חפן, או בהסרטה, במאפיית מצותר]בשלט רחוק, ע"י  פיקוח כשרות ע"י מצלמות  

    עומק הפשט, תשע"ז אחד באיסורין[

 ראה, תשע"ח תורה והו]פרטיות, איסור פסל ותמונה[   צילום נופים ואנשים 

והמותר,  האזנת סתר   גרשום]האסור  דרבנו  נזק,  ,  על מכתבים  האיסורים הכלולים בהאזנה, חרם  על  מניעת חיוב תשלומים  לצורך 

 רץ כצבי, תשפ"ב עבירה, תוקפה כעדות, תוכנת פגאסוס, היזק ראיה והיזק שמיעה[ 

מצאו באשפה, מצאו בגניזה, מעורבים בו דברי תורה, ][  שליט"א  רבי ישראל טויב]חרם דרבינו גרשום בקריאת מכתב של חברו  

מכתב בקובץ מחשב פתוח בבית או במשרד,  במחשב אישי, צנעת הפרט, סודיות, בעל הקורא מכתבי אשתו, פתקים בקברי צדיקים או  

מכתב האדמו"ר,  או  הקריאה  זכות  על  הבעלים  הוא  הכותב  הגבאי, האם  ע"י  קריאתם  אדמו"ר,  אצל  קוויטלך  נפטר,  בכותל,  של  ים 

החרם הוא בגלל איסור לשון הרע או רכילות או גניבת דעת או פרטיות וצער הכותב, גם כשלכותב לא היתה בעלות ממונית על הנייר, 

וגם כשהמתבונן לא נוגע בידיו בדפים, דברים גלויים בבית, היתר לבני הבית או גם לאדם זר, דברי תורה שאדם כתבם לעצמו, קריאת  

 קובץ תורני מה טובו אהליך יעקב )ז(, תש"פ )עמ' שכד(    יודע מי כתבם[ כתבים שאינו

תמונה, והיו עיניך רואות את  צילום,  ]צורת אדם, החזקת צורת אדם,  האם יש מעלה בצפיה בסרט בו נראה החפץ חיים מתהלך?  

   האיחוד בחידוד, תשע"ה )בני אהרן הכהנים( ]א, ה[  מוריך, סרטים בעלי ערך 'רוחני'[

 וישמע משה, תשע"ח  ]פרטיות[? האם מותר לצלם לפרסם את תמונתו של המצולם שלא בהסכמתו

]בעלות על קול ומראה, לצלם חפץ שאינו שלו, צנעת הפרט, מכתבי הזולת, קריאת  האם מותר להקליט את הזולת ללא ידיעתו?  

צי גלוי,  מידע  פתוח,  סוד[מכתב  פרטיות,  גרשום,  דרבנו  חרם  לאחרים,  ההקלטה  השמעת  ידיעתו,  ללא  חברו  עמיקתא,    שמעתא לום 

 תשפ"א
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 'ברכת יצחק, תשע"ח  -שיעורי ליל שישי ]צילום ברשות הרבים, תמונה, פסל[ האם מותר לצלם או להקליט אדם ללא רשותו? 

כילות מול לא תעמוד על דם ]איסור לשון הרע ורהאם לפרסם חולה הסובל ממחלה מדבקת המאיים להדביק חולים אחרים?  

 דרישה וחקירה, תש"פ רעך, כשהליך ההדבקה מתבצע בדרך איסור[  

אוסף גיליונות, תש"פ    -  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר     ]מאימתי חל דין רודף[  חובת הדיווח על אדם המפר הוראות בידוד

 (נא)עמ' 

רד יעוץ בקומת הקרקע, וזכות הפרטיות  ]פרטיות, העברת מנין חצרות בתקופת הקורונה למקום אחר בשל קיומו של משהיזק שמיעה 

משא ומתן,  של הלקוחות, מול זכות השימוש הסביר של דיירי הבית המשותף, מניעת היזק ראיה, מניעת היזק שמיעה, תפילה בציבור[  

 תשפ"ב 

]פגיעה בפרטיות, היזק ראיה, אם מודיעים למשגיח, ליד קופות צדקה בסמוך לקבר  מצלמות אבטחה על משגיחים או קופות צדקה 

 בינת המשפט, תשע"זשל צדיק[  

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

 מדי שבת, תשע"ז  ]אובדן הפרטיות, מצוה שאין לה שיעור, קירוב רחוקים באמצעותה[ הכנסת אורחים המשובחת שבצדקות

ה ּסֹוד "הֹוֵלְך ָרִכיל]  גילוי סודות לך    , עד שיאמר לו  בבל יאמר "מנין לאומר דבר לחברו שהוא, יא, יג(משלי  ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכֶסה ָדָבר ) ְמַגלֶּ

אלא אם כן נותן לו   " )ויקרא א, א(. ופירש רש"י: "לא אמור הדברים,אמור, שנאמר ַוִיְקָרא ֶאל מֶשה ַוְיַדֵבר השם ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר

שאין בהם לשון  האם גילוי סודות ] .יש בו משום לשון הרע  את דבריו, אפילו אמרו בפני רבים, הזהיר שלא לומר אם האומר  ".רשות

 . ברבים או ביחידות הבדל אם הדברים נאמרו  ק.שאינו גורם נזוגילוי סוד  לחברו   הגורם נזק גילוי סוד  מדרבנן.  או מהתורה [ אסורהרע

" גילוי סודותלתועלתגילוי סוד   • מכן  .שוכני עפר גילוי סודם של • בשידוכים "  ולאחר  יגלה את סודו  שלא  לחברו  את   הבטיח  שמע 

גילוי סוד שנתגלה הדברים ממקור  • לאחרים  לספרו  ולמי רשאי  "."במקרה אחר, האם רשאי  סודותעובד   האם, מתי  שנחשף   לגלות 

• הקלטת הקלטת חברו   במקום עבודתו.  אליהם ידיעתו  ללא רשות  דברי תורה ללא  והפצתם לאחרים  שלא ברשות אומרם, אמירתם 

תלמיד שגילה סוד למחנך, האם  בענייני חינוך:  , האם מותר ליורשים להפר את הצוואה ולפרסמם.ציווה שלא להדפיס את כתביו  •

באלו תנאים  סודיות רפואית:  הסוד לממונים עליהם • גילוי סודות בבירור לקבלת תלמידים למוסדות חינוך.  מותר למחנך לגלות את

סודות מבית    מותר לרופא לגלות על מחלות של מטופליו • שיתוף סטודנטים בביקור רפואי • חולה המבקש שלא יספרו אודות מחלתו.

נוכחות   הדין:  • הדיונים  פרוטוקול  לכתוב את  לספר את סיבת  לבקש  לדיין  • אם מותר  פרסום"  "צו איסור  הוצאת   • בדיונים  זרים 

 שלז  ,עולמות[  הגירושין למי שרוצה להינשא לאחד מבני הזוג

 

 ]בממונות[ מצוה הבאה בעבירה   נושא בפרשה:

 

האם    ויכול לקדש בו אשה[וציא מחברו עליו הראיה,  מ בשל העדר ראיות התובע, לפי הכלל ה]זכה בממון ע"פ הכרעת בי"ד  

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   [ב,  א])אדם כי יקריב, ברש"י( יכול להביא בו קרבן? 

 "ה עומקא דפרשה, תשעא, ב[  ])אדם כי יקריב(   מצוה הבאה בעבירה

]יאוש בעבדים שהוקשו לקרקע, נשתקע שם בעליהם, קיום מצוה בממון שלא נקנה לידו כדין, מצוה הדיון בין אברהם ומלך סדום  

 בינת החכמה, תשע"ז  - משך חכמה הבאה בעבירה[

]מצוה הבאה בעבירה, עבירה בחפץ עבירה באדם,  משפטים להפריש אדם מתרומת ממון שאינו שלו  פרשת  תרומה אחר  פרשת  

מילה בשבת, מצה גזולה, מצה שהוצאה מרשות לרשות, ברכה על מצוה הבאה בעבירה, גזלן בשוגג, הני אוונכרי, בעל קריאה שקרא  
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השחיטה    בתורה קודם שברך ברכת התורה לעצמו, המוציא חברו בהלל והוא כנגד ערוה אך השומע לא, חטף לחברו כיסוי הדם אחר

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  כיצד יברך[

 על הפרשה, תשפ"ג חיוב קרבן על שוגג 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג נתבע חפץ בעין ומודה בדמי החפץ 

 מלאכת מחשבת, תשפ"גבעבירת עשה  –זבח רשעים תועבה 

 מכתלי בית הדין, תשע"ט רה, הלוקח מן הגזלן[ י]פדיון הבן, מצוה הבאה בעבפדה את בנו במעות גזולים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ]האם יוצא ביין גזול, מצוה הבאה בעבירה, הבדיל על שכר מן החדש[  גזולהבדיל על יין 

גזולים   וחושש שחלק מהקרשים  בעומר,  ל"ג  מדורת  להדליק  בעבירה[נתבקש  מצוה הבאה  ים,  של  זוטו  בעלים,  פניני    ]יאוש 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יא( - חשוקי חמד

 

 מצוה הבאה בעבירה בדינים שונים 

 

 פניני חשוקי חמד, תש"פ    האם יוצאים ידי חובה במרור גזול מנוכרי?

 פניני חשוקי חמד, תש"פ   קנה יין בזול וחושש שמא המוכר גנבו, האם יוצא בו ידי חובת ארבע כוסות בליל הסדר?

 משא ומתן, תשע"ז   רה, תקנת מריש[י]מצוה הבאה בעבשכר אדם שיבנה סוכתו והתברר שחלק מהסכך גזול 

גזולה   או סוכה  חירום  ביציאת  בנה  גזל שימוש,   בעבירה,  נגזלת, מצוה הבאה  אינה  הרבים, קרקע  ]גזולה, שאולה, המסכך ברשות 

 עולמות, קכב  במקום אחר הנאסר ע"י הרשויות, נזק לשכנים כתוצאה מסוכתו[

]המכערים את חזות הבנין, אין לפגוע ברכוש המשותף ללא הסכמת השכנים, אין העמדת עמודי ברזל לצורך סוכה בחצר משותפת  

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נא ומת קיימת רק בדינים שחז"ל קבעו[חובה על השכנים להסכים, זכות תרע

נזקי שכנים   משום  בה  סוכה שיש  ראיבניית  היזק  שכנו,  דירת  האפלת  עמודים,  על  מרפסת  להתנגד  ]הוצאת  יכול  שכן  האם  ה, 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט לבניית סוכה, האם ניתן לברך על סוכה שנבנתה על מדרכה ומאלצת הולכי רגל לצעוד בכביש[ 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט   ]חזקת תשמישין ללא טענה[ום בניית הסוכה חזקה על מק

מינים,   ', נטילת דרשות  חברו ללא בסוכת  ישיבהילת קרשים לסוכה ללא ידיעת חברו,  נט[  קיום מצוות בחפצי הזולת ללא רשותו

 עולמות, שט בחג הראשון, ובשאר הימים[   

 מעינות בני יששכר, תשע"ט   ?ברשות הרביםעל מה סומכים לבנות סוכה  

 יח תירוצים   מ' רמו(עעיון הפרשה, תשע"ז )מצות סוכה הבאה בעבירה דרבנן  

 אשכול יוסף, תשע"ז   תלמוד תורה שא"א למנוע[ דומה לקול]האם  ?האם מותר להרעיש בבניית הסוכה בלילה

 נוה ההיכל, תשע"ג   ]מחילה למפרע[? ובירך, ומחל לו, האם ברך לבטלהאתרוג גזל 

 הגר"א עוזר, תשע"ד לולב הגזול, מצוה הבאה בעבירה 

 רץ כצבי, תשע"ג   גדרי מצוה הבאה בעבירה בארבעת המינים
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 סמיכה על הקרבן   נושא בפרשה:

 

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

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

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

חייב בסמיכה של האיש  ואשה האם  בו איש  על קרבנותיהם,  ]?  קרבן ששותפין  אינם סומכין  וגוים  וקטנים  ת  פק מנחסנשים 

 י ומסמיכה האם עתה כשבא לרשות היורש סומך או לא, תל  רש קרבן של אביו היורש סומך, ירש קרבן אמו דאמו פטורה היתהי -חינוך 

הסמיכה הוי   אם  מצוה על הקרבן דכל קרבן טעון סמיכה או דילמא הוא מצוה על בעל הקרבן לסמוך.  גדר מצות סמיכה האם הואב

סמיכה  , או  כשנתמעטה אשה מסמיכה הרי קרבנה נפטר מסמיכה וא"כ גם כשבא ליד היורש אינו סומך  מצוה על הקרבן א"כ בהכרח

  -ובמקרה הפוך    אלא היא ולא קרבנה, ולפיכך כשבא לרשות יורש שפיר סומך.  הא נתמעטל  הוי מצוה על בעל הקרבן לסמוך, א"כ אשה

מתהפכים, הצדדים  מאביה,  קרבן  שירשה  דהק'    אשה  במנחות  התוס'  מדברי  מדברי  להוכיח  וכן  כך,  לתו"כ דלא  בפי'  ז"ל  הראב"ד 

יכולה לקיים מצות סמיכה בכל יכול  דאשה  וליכא איסור דעבודה בקדשים דהרי  ואע"ג דאיכא צד איסור  כחה  ה לקיים מ"ע שהז"ג 

אך ניתן גם    קרבנה פטור מסמיכה.  ומוכח להדיא דקרבנה חייב בסמיכה דאל"כ מה מועיל הא דיכולה לקיים מעשהז"ג הא סו"ס  בדבר,

ילה, דקרבן של אשה אין איש אחר סומך על הקרבן בשב  קרבנה פטור מסמיכה, מהא דכ' התוס' דשמא איכא שום מיעוטלהוכיח ש

יש להסתפק אימתי נקבע חיוב סמיכה    למאי בעי' מיעוטא דאין איש אחר סומך בשבילה.  ומוכח דקרבנה שפיר טעון סמיכה דאל"כ

דחובת    אם נאמר  הסמיכה.  סמיכה, או החיוב נקבע בשעת ההקרבה דאז הוי שעת  האם בשעת הההקדש והפרשה לקרבן דאז חל חובת

מסמיכה מ"מ כשבא ליד יורש והוי בבעלותו חוזר עתה הקרבן ומתחייב    בשעת ההקרבה, נראה דנהי דקרבן אשה פטור  ההסמיכה נקבע

בשעת הפרשה,   דחובת הסמיכה נקבע בשעת הפרשה, כיון דהי' קרבן של אשה וחל פטור על הקרבן מסמיכה  בסמיכה, אבל לאידך גיסא 

לגוי    חובת הסמיכה לא נקבע בשעת הפרשה, דהנה ספק זה נפק"מ נמיש  ראי'  ורש.אין הקרבן חוזר ומתחייב בשעת הקרבה כשבא ליד י

ד הקרבה,  בשעת  לסמוך  חייב  האם  נתגייר  הקרבתו  וקודם  קרבן  חל  חובתאם  שהפריש  נפטר   ההסמיכה  כבר  א"כ  ההפרשה  בשעת 

כבר דרשי' לי'    לפוטרו מסמיכה, האתוס' במנחות הק' למאי דבעי' דרשא דקרבנו ולא קרבן עכו"ם    הקרבן מסמיכה ותו לא מתחייב.

להקרבה פטור מסמיכה הרי שפיר בעי' תרי קראי, חדא    דגוי שנתגייר בין ההפרשה  אמרנואם    .מהא דכתיב בני ישראל וסמך ולא גוי

על  מיעוט דאשה מסמיכה חל    מסמיכה ונפק"מ אם נתגייר, אלא בע"כ דבכה"ג חייב לסמוך.  דלא שייך סמיכה בגוי ותו דקרבנו פטור

מיעוט דאשה מסמיכה חל על   -ונראה לחדש    הקרבן, הא קמן דאע"ג דהקרבן נפטר בשעת הפרשה, חוזר ומתחייב בשעת הקרבה.  גוף

הי' מן הדין יכול לסמוך דכיון דחלק האשה פטור מסמיכה אם  גוף הקרבן,  יסמוך הרי   דקרבן של איש ואשה בשותפות, האיש אינו 

בשותפות איש ואשה האיש סומך, וכ"כ המאירי    אידך גיסא דקרבן של אשה חייב בסמיכה א"כקעבר אאיסור עבודה בקדשים, אבל ל

דאיש סומך בקרבן של שותפות    בפסחים כ' דאיש שקנה קרבן מאשה אינו סומך, וצ"ע הא מדס"ל  אך מאירי    ז"ל בחגיגה דהאיש סומך.

שמכרה קרבן לאיש חייב האיש לסמוך דהשתא הוי קרבן של  דאשה מוכח דאיו המיעוט בגוף הקרבן אלא בגוף האשה וא"כ הי' מן הדין

 עשר עטרות, תשפ"ג עבד וחצי בן חוירן סומך על קרבנו, ונחלקו טורי אבן וגרע"א מדוע[  חצי  איש.

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

 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[ כפרה בסמיכה על הקרבן

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

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

וחצי בן חורין[]   סמיכה לנשים עב  ונשתפה, חצי  לולב והשתחרר, האוכל מצה בשטותו  גרינצייג שליט"א[    עבד שנטל  ]הרב אליהו 

 (לזמקרא העדה, תשע"ט )עמ'  
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, ברכת  ברכה על הסמיכה לגברים ולנשים, ברכת נשים על מצוות עשה שהזמן גרמא] האם 'סמיכה' היא מצוות עשה שהזמן גרמא? 

כולם על הלל בראש חודש הבא מחמת המנהג, האם יש 'בל תוסיף' באשה המקיימת מצוות עשה שהזמן גרמא, כשאשה מקיימת מצוות  

]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    עשה שהזמן גרמא האם נחשב כ'עשה' לדחות 'לא תעשה', האם יש דין 'לכם' בנטילת לולב של אשה[

 ( ממקרא העדה, תשע"ט )עמ' 

]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    שלוחו של אדם כמותו, מצוות שבגופו, קרבן עכו"ם נתמעט מסמיכה[]   שותפים ושליחות בסמיכה

 ( מח מקרא העדה, תשע"ט )עמ'

מקרא ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  מצוות גברא ומצוות חפצא, החובה להפריש מסמיכה את מי שאינו ראוי[] סמיכה בכל כוחו )א(

 ( נאהעדה, תשע"ט )עמ' 

 ( נדמקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  סמיכה בכל כוחו )ב(

 ( נהמקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   תיכף לסמיכה שחיטה

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

אורות     א, ד[] )וסמך ידו(     ]סמיכה מדין הבעלים או מדין הקרבן, סמיכה בשותפין, סמיכה נשים, סמיכת גוי[  גדרי סמיכה על הקרבן

 הגבעה, תשע"ז 

יתומים בוטחים לסמוך לחלוטין על הקב"ה   ]מידת הבטחון, סמיכה נתמעטה משליחות, סמיכה מול הישענות, סמיכה בכל כוחו, 

 תשפ"ב     תורת הבטחון, תשפ"א בה', טבע הביטחון[

 פניני תרגום יונתן, תשפ"ב    כה' הוא דווקא ביד ימין?האם דין 'סמי

 

 הדבש בהלכה  -איסור הקרבת דבש   נושא בפרשה:

 

 לקרבן: 

 

ברכת דבש התמר[    הדבש האסור בהקטרה המינים,  פירות, מתיקות אחרת, משבעת  קנים, דבש  דבורים, דבש  לא  ]דבש  )וכל דבש 

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

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

שיעורי    ]א, ב[)אדם כי יקריב מכם(    הלבמדוע נצטווינו שלא להקריב שאור ודבש ומאידך מלח כן? עיקרו של הקרבן במחשבת  

 הרב רוזנבלום, תשס"ט 

 

 לאכילה: 

 

מנורה בדרום )טז(, תשפ"א  שליט"א[     ]הרב אוריאל ראובן אייזבאך  ]האם נהפך להיתר, המושק[שנפל לתוכו איסור    אכילת דבש

 (יא )עמ' 
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]בזמן הזה, בארון, במקרר, משקה מגולה שנתערב האם בטל ברוב, תהליך יצור הדבש, שלבים בהם  ים  מגול   םאיסור שתיית משקי

מנורה    שליט"א[  ]הרב אוריאל ראובן אייזבאך  ומצויים בו נחשים, דבש ללא חשש גילוי[  בכפרחשש גילוי בדבש, רדיית הדבש הוא  מצוי  

 בדרום )טז(, תשפ"א )עמ' טו(

והשעוה הדבש  אכילת  השעוה,  היתר  הדונג,  הדבש,  אכילת  צוף   ]היתר  שהוא  כדבש  שלא  הדבורים,  מגוף  מופרש  ]השעוה[  הדונג 

היוצא מן הטמא, הגדרת הדבש במקרא, דבש גיזין, דבש צרעין, האם הדונג הוא פסולת הדבש או    ,הפרחים שנאסף על ידי הדבורים

)אל ארץ זבת חלב ודבש(   מסורת על אכילת הדונג, מחקרים עדכניים על מקור הדונג להיתר[דבש חי, ה  -נוצר מגוף הדבורה, חלת דבש  

 נוה ההיכל, תשפ"ב    תשע"ז    נוה ההיכל, תשע"ג ]לג, ג[

 ( יא)עמ'  תשע"ט  ,אספקלריא  ]שרץ שנפל לתוך דבש, דמיון התורה לדבש[ 'ומתוקים מדבש'

 יחי ראובן, תשע"ח   ]הדבש אינו מתמצה מהגוף וכן הברכה, אך העקיצה כן וכן הקללה[לא מדובשך ולא מעוקצך 

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )הדבש והעוקץ  

-פולן, דבש מהפרשות זחלים וכנימות-דבש חי, פרופוליס, אבקת פרחים-שעווה, חלת דבש-]מזון מלכות, דונגכשרות הדבש ומוצריו  

 נתיבים לכשרות, תש"פ טל דבש[  

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )ם?   מה בדיוק מכיל דבש הדבורי

 "ט (, תשע 3מאורות הכשרות )בין דבש לפרופוליס   

 (לדאספקלריא, תשפ"ב )עמ'   שיטת רמב"ם שיין עם דבש פסול לקידוש ואין בו דין יין נסך

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )האם יש בדבש קדושת שביעית, וביותר האם יש איסור 'שמור ונעבד' בדבש?   

דבש אינו יוצא מן הטמא האסור אלא מתמצא מן הצוף, ובכך הוא מוגדר כחומר מן הצומח, האם ]דבורים  קדושת שביעית בדבש  

הוא קדוש בקדושת שביעית, פרחים, מיני בשמים, קדושת שביעית בדבר שהנאתו קודם ביעורו, פרחים ריחניים, דבש מצוף הפרחים,  

מוסק, תהליכים ביוטכנולוגיים, דבש מפרחי אקליפטוס, דבש מעף שאינו עץ פרי, נטיעת עצי אקליפטוס לצורך יצור    -איסור שהשתנה  

הנאה אחר הביעור, המשמעות לגבי קדושת    -הנאתו וביעורו שווים, או ביעור הצוף בהפיכתו לדבש    -דבש, ביעור הצוף באכילת הדבש  

ירחון     שליט"א[  יהודה שרשבסקיהרב  ]  [בפרחי בר, דבש מצמחים היכולים לשמש כתבלין  שביעית, דבש מפרחי בר, אין איסור ספיחין

 ( קסדהאוצר )סג(, תשפ"ב )עמ' 

 

 ארץ זבת חלב ודבש 

 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כא( ]דבש דבורים או דבש תמרים[ זיהוי הדבש במקרא 

ודבש'?   חלב  'זבת  מעלת  כלולה  ישראל  ארץ  את  לאבות  הקב"ה  שהבטיח  בשבועה  לאבות האם  השבועה  שבועה,  ]פרשנות 

ונתגלו בה זהב, ארץ ישראל מוחזקת לאבות, לאחר הכיבוש מוחזקת  נשבע לחברו ליעביר לרשותו קרקע  כוללת את כל מה שבארץ, 

)ארץ זבת חלב ודבש(  שבועה ותקיעת כף, מכירת הבכורה[  בשונה מארץ הכוללת מטבעה פירות,    -למפרע, האם הר בטבעו כולל זהב  

 נועם אליעזר, תש"פ 

 

 בראש השנה תפוח בדבש
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 פנינים, תשע"ד   )ג' טעמים( מנהג אכילת תפוח בדבש

 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' פט(    שמעתתא עמיקתא, תשע"ד    שכר, תשע"ו נר ישהאוכל תפוח בדבש יברך על התפוח או על הדבש  

 ב שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ" 

 פנינים תשע"ח )ארץ זבת חלב ודבש( ? מדוע בראש השנה מטבילים את התפוח בדבש דבורים ולא בדבש תמרים

 (עטאספקלריא, תשע"ט )עמ'  מנהג אכילת הדבש בראש השנה 

 סח()עמ'  "פ וסף גיליונות, תשא  ]הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א[על הדבש על התפוח ועל הרימון 

וסוכר באכילת המוציא בראש השנה   הפת  דבש מלח  והטבלת  לשולחן  סוכר  או  מלח  בסוכר, הבאת  או  ]המלחת קרבנות במלח 

 רץ כצבי, תשע"ז בהם, הטבלת פרוסת המוציא בראש השנה בדבש או במלח או בשניהם, הטבלת תפוח בדבש או בסוכר[ 

'יוצר', 'מוסר', 'אב הרחמן'[   דבש בראש השנה   גימטריא שו,  )]לא הובא בגמ', הוזכר בגאונים, טעם אכילתו,  (,  3מאורות הכשרות 

 תשע"ט 

 מעדני אשר, תש"פ   ]שם שם לו חוק ומשפט... וימתקו המים[ מקור בתורה לאכילת דברים מתוקים

 

 ברית מלח   נושא בפרשה:

 

 אוצר הפרשה, תשפ"ב   ]הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[ברית מלח על הקרבנות  -האושר העצום בעשיית המצוות 

 פניני תרגום יונתן, תשפ"ב    ]יישוב סתירה בדברי תרגום יונתן[מה היא 'ברית מלח'? 

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

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

     הפרשה, תשע"ט )עמ' סו( לח תירוצים

דוד   בית  ומלכות  מלח  במזבח]ברית  מוקרב  להיות  המלח  זכה  בעניין    ,מדוע  דווקא  משה  של  ענוותנותו  התורה  השמיע  מדוע 

כיצד הקרבת קורבן  ,  ומדוע פתח בלשון יחיד וסיים בלשון רבים,  ''אדם'' המורה על פחיתות ולא ''איש''  מדוע נקטה התורה ,  הקורבנות

מדוע ,  מדוע שכחו ההלכה,  'בדיני ''ערב פסח שחל בשבת'  מדוע קנטר הלל את בני בתירה ששכחו הלכה,  היחיד מכפרת על כלל ישראל

על הנשיאות ויתרו  לנשיאי ,  בשל שכחת ההלכה  לי, וכשאני לעצמי מה אני. הסכנות האורבות  לי מי  ''אם אין אני  ביאור בדברי הלל 

 עמל משה, תשס"א  [מדוע מלכות בית דוד נקראה ''ברית מלח''  ,ישראל ולבעלי השררה, וכיצד ניתן להתגבר עליהן 

 ( מז)עמ'  תשע"ט, אספקלריא   הקרבת מלח בעקידת יצחק

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

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

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

 ( צאאספקלריא, תשפ"א )עמ'     (נג)עמ'  תשע"ט,  אספקלריא  מלח בקרבנות

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

 משנת מהר"ל, תשע"ח   מעלת המים התחתונים -ברית מלח  

 ( סז)עמ'  תשע"ט,  אספקלריא  הבאת מלח לשולחן ודמיון השולחן למזבח

 פקודיך דרשתי, תשע"ט סוכר כ'מלח'  

 א(ק)עמ'  תשע"ט,  אספקלריא  ברית מלח

 

 החובה להעיד עדות   נושא בפרשה:

 

]החיוב המוטל על האדם להעיד עדות, איש את רעהו יעזורו, חיוב המסור ללב האדם ולא כחובת כי בכח העדות יתקיימו הישובים  

 נפש שוקקה, תשפ"ב בית דין, צריך אתה לצאת ידי שמים כי דינך מסור לו, החרם במנטובה על שליח הבית יוסף[ 

האם החיוב להעיד והאיסור לא להעיד נאמר גם כאשר לא  ,  מצוות עשה ולא תעשה  -החיוב להעיד  ]החובה להעיד    -גילוי סודות  

מדין לא   -גדר החיוב להעיד    להעיד. עשה כאשר לא העיד, או גם מצות לא תעשה האם יש איסור  ו.נשבע לשקר שאינו יודע עדות לחבר

 מדברי רש"י ותוספות בביאור הסוגיא בבבא ,  חיוב ממון על נזק שנגרם כתוצאה מאי הגדת עדות  , תעמוד על דם רעך או גמילות חסדים

חובת עדות של קרוב או פסול • תפיסת    קמא נראה שאין חיוב בדיני אדם, אך הריא"ז נקט שיש חיוב ממון, וצ"ב מה יסוד מחלוקתם.

מי שאינו רוצה ,  עדות עבור גוי  האם יש חיוב להעיד גם כשהעד לא נתבע להעיד.   •  ממונו של עד בעקבות נזק שנגרם מאי הגדת עדות.

הפסד שעות עבודה.  או  עלול להיגרם לעד נזק כתוצאה מבואו להעיד מצדם של אחד מבעלי הדינים,  כש,  קלהעיד מחשש שיגרם לו נז

[  כפיה על החובה להעיד ,  חובת עדות בערכאות  חובת עדות כאשר הבעל דין מתחייב לשלם עבור הוצאות והפסדים.  . פטור מלהעידהאם  

 עולמות, תפט 

מעדני      תורה והוראה, תשע"דה, א[   ])אם לא יגיד ונשא עוונו(    ]עד אחד, שני עדים, במקום הפסד ממון או זמן[  החובה להעיד בהלכה

 בינת המשפט, תשע"ו    דבר חוק ומשפט, תשע"ח   אשר, תשע"ז

, הצלת אדם המנסה  ]חובת השתדלות לטובת הצלת חברו גם כשחברו אינו משתדל  חובת הגדת עדות לחברו כחלק מחובת ההצלה

 נועם אליעזר, תשע"ט  [ להתאבד, השבת גופו לעצמו

]עדות כתובה האם היא כעדות בפני בעלי הדין, עדות ברמקול האם היא כשמיעת קול קבלת עדות ב"סקייפ" או "וידיאו קונפרנס" 

 בינת המשפט, תשע"ח   בסקייפ האם היא עדות בפני בעלי הדין ובפני בית הדין, קבילות ראיות[העדים, עדות 

 ירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' קצז(עדות בדיני ממונות ובדיני נפשות ובדבר שבערוה   

עונשין, עדים המזכים, קטן שהגדיל, ספק   פסול קטנים לעדות יכול להזימה, קטנים לאו בר  ולא קטנים, עדות שאי אתה  ]אנשים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  )ועמדו שני האנשים( ]יט, יז[ מוחזק שאינו משקר כשר לעדות, עד גדול מכוח רוב או חזקה[ישראל ספק נוכרי, 

 הגר"א עוזר, תשע"ד   )ושפטו את העם משפט צדק( ]טז, יח[ , בדאורייתא או בדרבנן[]עדות שאי אתה יכול להזימה אין עד נעשה דיין

רחוקים לבעל הדין אבל קרובים לעדים  עדים שהעידו על מאורע לחייב את בעל הדין, ועדים אחרים מכחישים אותם, והם  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   המוכחשים, האם הם כשרים לעדות?

 תשע"ז    מעדני אשר, תשע"בה, כג[  ]גזלה( )והשיב את ה גנב שנתפס והחזיר הגזלה ע"י בי"ד האם כשר לעדות?

א לנאמנות כמו בענייני ממון, או לקיום כמו בגיטין וקידושין, האם יש הבדל לענין זה  י]עדות העדים על קינוי וסתירה הסוטה   עדות ב

 המצוות בפרשה, תשע"ח  ה[בין עדי קינוי לעדי סתיר
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 אורות הגבעה, תשע"ד    )וענתה האשה אמן אמן( ]ה, כב[   עדות ובירור בדין הסוטה

מעדני  ה, א[   ])אם לא יגיד ונשא עוונו(  היאך הותר להכין סעודה לעדי קידוש החודש, הרי אסור ליטול שכר על הגדת עדות?  

 אשר, תשע"ו 

 מעדני אשר, תשע"ח ה, א[  ])אם לא יגיד ונשא עוונו(  עד אחד היודע עדות ממון או עדות איסור, האם חייב להעיד או אסור לו? 

 דבר חוק ומשפט, תשע"ח  ]הוצאת ממון ע"פ עד אחד, אדם חשוב שסומכים עליו[עדות בערכאות 

דבר  ]פסול עד מחמת נגיעה ממונית, פסול עד מחמת טובת הנאה או נגיעה שאינה של ממון, עד שקבל מתנה מבעל דין[   "נוגע" בעדות  

 חוק ומשפט, תשע"ח 

 נפגע העבירה, בנרצח, בנרבע, עדות קרובי הנפגע, ההבדל בין 'נוגע' לבין 'בעל דבר', לטובתו או לחובתו[ ]מעמדו של  פסול 'נוגע' בעדות  

   הגר"א עוזר, תשע"ה 

לתוצאומכונת אמת   האם  הצדדים  ]פוליגרף,  את  להכריח  יכול  הדין  בית  והאם  הדין,  בהכרעת  משקל  יש  אמת  במכונת  הבדיקה  ת 

להוכיח משלמה  המלך  יש שרצו  קיימות,  ראיות שכבר  לבסס  רק  וחותכת, אלא  ברורה  הוכחה  הבדיקה  אין בתוצאות  בה,  להיבדק 

"דין מרומה", א דיני  שהשתמש ב"מכונות" שבכסאו "לחטוף לבם של העדים שיעידו אמת",  נפשות,  ו'אומדנא דמוכח' בדיני  ומדנא' 

ממונות, לאסור אשה לבעלה, ההסתמכות על אומדן דעת הדיין היא רק בדיני ממונות, ולא בדיני איסורים וערוה, ואין להוציא אשה 

איום   'ידיעה',  כעדות  או   נסיבתית',  כ'ראיה  אמת  מכונת  נפשות",  כדיני  נשים  "דיני  כי  אומדנא,  סמך  על  הדינים  מבעלה  בעלי  על 

במכונת   הבדיקה  להכרעת  הצדדים  הסכמת  תוקף  לטענתו,  מסייעים  הבדיקה  שתוצאות  למי  משבועה  פטור  אמת,  במכונת  בשימוש 

 אורות הגבעה, תשע"ז      יר עולמות,   אמת, חולה שאינו יכול לדבר ולרמוז, מגרשים אשתו על פי דעתו לגרשה שנתבררה בפוליגרף[

]סימנים דאורייתא ודרבנן, "גרועים" "בינוניים" ו"מובהקים", הסתמכות על בדיקת די אן איי בהלכה    -  ית וממצאיםעדות נסיבת

צירוף סימנים לאומדנא, תוקפם של סימנים להוציא או  עין,  צירוף סימנים,  וטביעות  סימנים מדאורייתא או מסברא, מגדרי עדות 

די אן איי , בדיקת רקמות, טביעת אצבעות, צילומי נשך שיניים, מדין סימן או מדין רוב,   להחזיק, בממון באיסורים ובעגונות, בדיקת  

 עולמות, קיח היתר עגונות בניני התאומים, קביעת לענין דיני אבילות וקבורה, ממזרות, ירושה וממונות, בירורי יוחסין[ 

מעדני     ה, א[])אם לא יגיד ונשא עוונו(  אדם שמתבקש להעיד והוא יודע שעבר עברה שנפסל לעדות, האם יש לו איסור להעיד?  

 אשר, תשע"ח 

 נוה ההיכל, תשע"ו   ]אופן אמירתו ע"י הנתבע הש"ץ או בי"ד[האם המקבל "מי שפרע", כשר לעדות?  

]פועל שלא נקצץ שכרו, האם 'טיפ' הוא שכר, למי שייך 'טיפ', האם מלצר יכול האם נפסל לעדות?  -לא שילם תשר ]'טיפ'[ למלצר 

לתבוע 'טיפ', התנה עם בעל השמחה לתת טיפ, לא נתן טיפהב שחייב לתת האם נפסל לעדות, עברה שלדעתו אינה עברה לא פוסלת אדם  

 בינת המשפט, תשע"ח  לעדות, פסול אדם לעברה ע"פ שני עדים או גם בהודאת פיו[

]תרעומת, מחוסר אמנה, כפיה ע"י בית דין, האם הניזק חייב למחול האם מי שלא טורח 'לצאת ידי שמים' הפסל לעדות ממון?  

 מכותלי בית הדין, תשע"חני יודע אם פרעתיך', כשרות לעדות מי שלא יצא ידי שמים[  כשלא שילם, לא שילם בגלל 'קים לי' או 'אי

ידי שמים' הפסל לעדות ממון 'לצאת  חי   האם מי שלא טורח  יש  וב רק בי"ד אינם אוכפים, או שיש מצוה  ]מזיק בגרמא, האם 

בעלמא לשלם או שזו מידת חסידות,  מתי "חייב בידי שמים" ומתי "אם בא לצאת ידי שמים", בכל ספק ממון המוציא מחבירו עליו  

יני שמים הראיה ומדוע כאן שונה, כשיש פטור תשלומין מדין קם ליה בדרבה מיניה האם חייב בדיני שמים, ואם תפס הניזק, חייב בד

 עולמות, רעב  ולא שילם כשר לעדות, מזיק בגרמא שלא בכוונה[

בממונות, עד אחד, האם נאמנת מדאורייתא או מתקנת חכמים, האם נאמנת גם    ]עדות אשה  נאמנות מילדת על תינוק שהוא בכור

לומר שהוא כהן או לוי, עדות ממון כשאין חזקת ממון נגדית, נאמנות לגבי פדיון הבן, עד המעיד על מקוה  שהיא כשרה, ההבדל בין 

 עשר עטרות, תש"פ  מיילדת לאדם אקראי[
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ונפסל לעדות?   ונתברר שלא עשה איסור האם חשיב עבריין  ועלה בידוי בשר טלה, החושב לעבור איסור  ]נתכוין לבשר חזיר 

ת דגים והעלה דגים ותינוק, האם לוקה יהודה ותמר, אחי יוסף, האם פסול לעדות מדאורייתא או מדרבנן, פרש מצודה בשבת להעלו

 נועם אליעזר, תש"פ  מכת מרדות, העושה עברה באונס אך יש לו רצון לבצע את העברה[

'בזויים'   עדים  של  עדותם  בישיבה,   ]האוכלקבילות  או  באכילה  מהיר,  מזון  אוכל  הפוסלת,  האכילה  היא  ומה  'שוק'  מהו  בשּוק, 

במזנון פתוח לפני אירוע, באוטובוס או בחוף הים, המחטט בפחי אשפה לאיסוף בקבוקים, ההולך ברשות הרבים בגופיה או מכנסים 

  עולמות, שצו  [קצרים, המקבל צדקה מגוי, בפרהסיה או בצנעה, תמיכות מגופים וישויות זרות

]מקבל שכר באותו ערב, האם הוא נחשב כנוגע בעדות, בין אם תבוטל החתונה ויקבל האם מנהל התזמורת כשר לעדות בחתונה?   

 בינת המשפט, תשע"ט  הנאה ממשית מעדות זאת[כל שכרו ובין אם לא יקבל, אין לו 

]אין לו הנאה ממשית בעדות זאת ולכן  האם תלמיד חכם המקבל תמיכה כלכלית מצד החתן או הכלה כשר לעדות בחתונה?  

 בינת המשפט, תשע"ט  הוא כשר, ולמרות שהוא 'אוהבו' זה רק פסול לדיין ולא לעד[

וזיהוי קולי בהלכה ]טביעות עינא דקלא, זיהוי קולי, חיי סומא עם אשתו, בנפשות,    כיצד חי סומא עם אשתו?  -  עדות שמיעה 

ודאה מוקלטת, זיהוי קולי הסותר זיהוי  בממונות, בעיגון, עדות סומא, הכמנה במסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, ה

          מחמדי התורה, תשע"ג    אספקלריא, תשע"ט )עמ' לה(    מעדני אשר, תשע"ז   עולמות, שנ  חזותי[

]עיוור, חיוב סומא במצוות, ראיה באמצעות משקפיים כראיה בעין, שימוש במכשירי  דינו של סומא הרואה באמצעים אלקטרוניים 

השווה והשונה, ברכת הסומא על הראיה כשחש בה באמצעות חושיו הנוספים, הבדל בין מצוות שיש בהם צורך  -שמיעה ומכשירי ראיה 

ברכת פוקח עוורים, ברכת מאורי    -בהן צורך ב'ראיה'    ראיית נגעי צרעת, השקיית מי סוטה לאשת עיוור. למצוות שיש  -ל'ראיה בעין'  

גלות להורג בשגגה, בן סורר ומורה, קריעה על מקום  האש, ברכת הלבנה, עליה לתורה, שחיטה, פסול עדות, ברכת 'אשר יצר', חיוב 

 רץ כצבי, תשע"ט  המקדש, פסול כהן לעבודה בבית המקדש, רפואה[

 מעדני אשר, תשע"ו    היאך הותר להכין סעודה לעדי קידוש החודש, הרי אסור ליטול שכר על הגדת עדות?

 האיחוד בחידוד, תשע"ז  ]האוכל בשוק[טעם ממאכלי השבת שקנה, ברחוב, האם נפסל לעדות?  -'טועמיה' 

 ח' תירוצים לבנה  הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ]עדות שאי אתה יכול להזימה[עדים שחללו שבת כדי להעיד על החודש 

 שלמים מציון, תשע"ח    תשע"ז  הגר"א גניחובסקי, תשע"הש החודש שיהיו גדולים רק מכח עדותם  עדים לקידו

ברכות הראיה[עדות לקידוש החודש דרך מראה או השתקפות   או חכם,  ראית מלך  עברה,  על מעשה  גניחובסקי,     ]עדות  הגר"א 

 תשע"ז 

]גנב חפץ ונלכד במצלמת אבטחה, וטוען שמדובר באחר הדומה לו, נאמנות אשה שנעלם בעלה וחזר אדם  דמיון חיצוני בן בני אדם  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' ד( כחש בעדות מעיר אחרת[הדומה לו, הו

נכרי מדרבנן,  ]  עדות  או  מהתורה  והנמוקיפסול  הרמב"ם  עדים   דעת  עליהם  שחתומים  שטרות  מהתורה.  לעדות  נכרים  פסול  יוסף 

במרדכי. המובא  יקיר  רבי  של  שיטתו  ביאור  "חיצונית נכרים,  וראיה  חזקה  משום  אלא  עדות  מדין  לא  שטרות    ."נאמנות  כשרות 

נכרים.   עדים  עליהם  וחתומים  בערכאות  העולים  היוצאים  והלוואות  הודאות  וממכר,  מקח  שטרי  על  •  הסתמכות  נכרים  בערכאות 

נמצא אחד    -כת עדים שנמצא בה עד נוכרי    .נאמנות לרישום בספרי הרשויות ]תעודות לידה[ • הסתמכות על תצהיר שנמסר לערכאות

עדות ידיעה ועל עדות ראיה • בדברים שהם "גילוי מילתא • עדות על תחומין וכל נאמנות גר על מה שראה בגיותו.    מהם קרוב ופסול.

יו "תורת עדות. פסול נכרים שאינם עובדי עבודה זרה • נאמנות ממונים מטעם השלטונות הנכרים • בעל דין שקיבל עליו מה שאין על

 קז עולמות, תנכרי כעד • עדות שעתידה להתגלות • להתיר אשה מעגינותה • טענה על פי עדות נכרי[  
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 שאר עניני הפרשה:  

 

יהודי אחד לחברו?   של האם שייך להשוות תפקיד של  טובות  ואחד מראה באצבעו, המידות  כל אחד  עולם מלא,  קיים  ]כאילו 

אוסף   -  הפרשה המחכימה)ויקרא אל משה( ]א, א[  או של עצמו, חסרון כנר אחד בתזמורת, הרמוניית הצלילים במוסיקה[    הגר"י סלנטר

 תשפ"ג     )עמ' יד( אוצר הפרשה, תשפ"ב - דברי השירה     )עמ' פה( גיליונות, תשע"ט

  –]חולה בגימטריה      "שלמד את כל הרפואות מפסוק "ויקרא אל משה ,ביאור שיח סוד של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע

 ס, תשפ"ג שבילי פנח )ויקרא אל משה( ]א, א[[ כי חסר לו שער הנ'  מט

ויקרא?   ופרשת  יקראו את שלושתם, -]וכשויקהלאם לא קראו פרשת פקודי, האם יקראו השבת פקודי  פקודי מחוברין האם 

 נר לשלחן השבת, תשע"ח  לחבר פרשיות משני חומשים ש"חזק" מפסיק ביניהם[

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

חומש ילד  עם  ללמוד  מתחילים  המדרש  התינוקות:  ויקרא  ביאור  עומד  אילולי  העולם  היה  לא  הקרבנות  בסדר   שקורין 

מים  ]ערבות בשעת מתן תורה, א' זעירא ושני הכרובים, לימוד תורה אבות עם בנים, תפילת אנחנו וצאצאינו בברכת התורה, השקת   

 שבילי פנחס, תשפ"א   [א, א] [יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים]במים והשיב לב אבות על בנים[ 

אוסף    -הפרשה המחכימה     [א,  א]  [ורים, גדולים מעשי חייאיבואו טהורין ויתעסקו בטה]השקעה בראשית דרכו של הלומד תורה   

    גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח

, א]  [יבואו טהורין ויתעסקו בטהורים]מעלת מלמד מחנך    -כשהמשיח יבוא לא כל אחד יזכה להיות מלמד תורה לילדי ישראל  

 בארה של תורה, תשפ"ב   [א

משה   אל  מסוים    -ויקרא  לאדם  משמים  לא[כרוז  מקום  באותו  וחברו  מסוים  דבר  יראה  או  ישמע  שאדם  שייך  הפרשה    ]האם 

 המחכימה, תשפ"ב 

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

 פניני תרגום יונתן, תשפ"ב   למה קדמה 'קריאה' ל'דיבור'?

 ( יאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  - פניני זאת ליעקב הענוה של א' דויקרא 

 (מדאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  - עינינו גלגילוי הרצון   -הקשר בין פרשיות ויקרא לנס פורים 

 ''דו ואין יודעין מה שאבדו, בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר עליהן, ועכשיו מי מכפר עליהןאוי להם לגויים שאב''

 בית מדרש גבוה לכוהנים, תשפ"ב

 ( כדאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  - נחל אליהו   נשמותיהם של הצדיקים הם הקרבנות בזמן הזה

ער, משא, עבודות נפרדות או עבודה אחת, שינוי בעבודות, גיל פרישה מהעבודה, עבודת לוי אונן, לוי ]שיר, שעבודת הלויים במקדש  

שיעורים על סדר  המסייע לעבודת חברו, הלוי מצווה להיות פנוי ומוכן לעבודת המקדש, האם נתמנו לכל העבודות או לעבודה מסוימת[  

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' כח(  -[ שרייבר שליט"אי"ב  הגרבינה ] שיעורי - המצוות

מקרא העדה, תשע"ט  ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    הכוהנים במקדש[מצוות עבודת הלווים במקדש ומצוות עבודת  ]   מנחת חביתין 

 (עד)עמ' 
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כהנים שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, כהן של אותו האם נכלל בפייס של הכוהנים, תור,  ]  האם בעל הקרבן יכול לבחור את הכהן

  משמר, חלוקה למשמרות דין תורה, המתנה עד שיגיע משמר של הכהן שלו, מעמדות, שליח ציבור בתפילה נציג כל הציבור, הסכמתם[

 ( עומקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[ 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג )ויקרא אל משה( ]א, א[ מדוע א' זעירא במילת 'ויקרא' ולא במילת 'אדם' 

 (פבעמ' ) תשע"ט, אספקלריא  אל"ף זעירא  -בזכות  -'ויקרא אל משה' 

'ויקרא' זעירא במילת  א'  זעירא']  ?מדוע  'א  הוזכרה  כאן  דווקא  לפני ,  מדוע  העולה  הוזכרה  ובתורה  'איזהו מקומן'  מדוע במשנת 

י מעלתו , ממדוע אמרה התורה 'אדם' כי יקריב מכם,  המעלות 'אדם' 'איש' 'אנוש' 'גבר', סדר  החטאת, ומתי החטאת קודמת לעולה

מדוע לא התקבל  ,  שור בעל קרן אחת שקרנותיו דומות לפרסותיו  ,מפריסהיה מקרין    ראשוןהם  אדן  מדוע קרב,  גדולה 'אדם' או 'איש'

   תשס"ז  משה, לעמ]הרב משה אברהם בר שליט"א[  ן[הקריב האדם את קרבנו בחודש ניס מדוע, קרבנו של קין

בין נבואה שניתנה ,  מדוע דווקא במעשהו זה של משה בעניין הקורבנות,  זעירא''  ' מדוע נכתבה ''א]יסוד הקרבת הקרבנות     -הענווה  

ניתן ללמוד   , כיצדואמר''משמעות הפסוק ''וקרא זה אל זה  ,  נבואת שאר הנביאיםלנבואת משה    , ביןלאומות העולם לנבואה לישראל

 עמל משה, תשס"ד  [ מה מטרת הקורבן, ומדוע הוא מועיל לכפר חטאי היהודי ,מקריאת המלאכים לנבואת בשר ודם

 (פזאספקלריא, תשפ"א )עמ'    י"א טעמים לא' זעירא

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

 תשפ"ב   אשיחה בחקיך, תשפ"א משה( ]א, א[)ויקרא אל ומעלתה לכל אחד ואחד  -מעלת הענווה של משה 

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

]בתוך אוהל מועד או חוצה לו, הכנסת הראש בכדי לשמוע, משה דיבר עם בני  בני ישראל לא שמעו את קול ה' בדברו אל משה  

 "א פניני אור החיים, תשפ ישראל מתוך המשכן[ 

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

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

     שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח [א, א])וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור(  למשכן[

ניסן, בנוסף להר סיני, ערבות מואב והר גריזים, ההבדל בין קרבן חטאת    ']כריתת הברית באכריתת הברית המיוחדת באהל מועד  

   שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח [א, א])וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור(  על החטא וקרבן אשם על הגברא[לכפר 

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

 תשע"ג 

 על הפרשה, תשפ"ג אמירת פרשת הקרבנות ודיניה    –ונשלמה פרים שפתינו 

 על הפרשה, תשפ"ג  ]ואשי ישראל ותפילתם תקבל ברצון[תפילה על הקרבנות בזמן הזה 

 מערכי תורה, תשפ"ג  ]בבית המקדש ובבמות[זבחי צדק  -הקרבנות 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג ]סוטה, גבורות שמונים[ עלים מפגלים בקרבן קושיות הרב יוסף ענגיל זצ"ל על מ"ד שב

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג ]סוטה, גבורות שמונים[ מדוע יש צורך בפסוק מיוחד לרבות חיוב אחריות על הבאת קרבנות? 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ג את המצוות בשפיכת השיריים  ריןיאין מעב

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

]שלא מן הגזל, קניין, שלו, ברשותו, תרומה על של הפקר, בידו לזכות בקדושת הגוף ובקדושת דמים, יאוש שינוי   קרבן משלו דווקא

 ( טוהעדה, תשע"ט )עמ' מקרא ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  [רשות, קנייני גזילה, מצוה הבאה בעברה

עבודתו, כפי שנהוג  ]בת קול   עיקר  יידע מהי  לעשות כל מיני מצוות ומעשים טובים, כדי שלא  לו  ומניח  היצר הרע מטעה את האדם 

להיכן הוא מכוון   כוונתו האמיתית  ותוקף במקום אחד בכדי להסתיר  לכן במלחמה שהאויב משתמש בהסוואה  עיקר ההתקפה,  את 

 היא שיחתי, תש"פ  [ובכך ישלים את ייעודו בעולם ,צריך היהודי לדעת שעיקר תפקידו הוא להקריב לה' את הדבר הקשה עליו ביותר

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ז( - פניני חשוקי חמד [ב, א])אדם כי יקריב( זרוק פרוסת לחם המוציא גזולה? להאם יש 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב    ]כרת[עונשי שמים תחת לגיל עשרים 

  בהמה שלו או של חברו, חיוב תשלומין על הנזק, קם ליה בדרבה מיניה, נאסר לגבוה או גם להדיוט, תקרובת[]  פסול 'נעבד' לקרבן

 ( טומקרא העדה, תשע"ט )עמ' אליהו גרינצייג שליט"א[ ]הרב 

 ( כומקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  זה וזה גורם, ולד נוגח[]  ולד טריפה לקרבן

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ג כשרות ]לא טריפה[ לקרבן חזקת 

 (קד)עמ'  תשע"ט,  אספקלריא?  מותר להפקיד בלא עדיםהאם 

 ( קי)עמ'  תשע"ט, אספקלריא   ואת האחרים ת עצמוחיוב השבת הגזלה כאשר מציל א

 (נה)עמ'   תשע"ט,  אספקלריא'?  שחיטה כשרה בזר'ש  - מה היה חידושו של שמואל הנביא

]האם איסור טומאה הוא איסור רק על כהנים, בת ישראל טמא שאכל תרומה האם חייב משום 'זרות' וגם משום 'טומאה'?  

עשר  שראל שנישאה לכהן ונפטר בעלה נאסרה באכילת תרומה, אם נטמאה קודם מיתת בעלה, קדמה טומאת התרומה לאיסור זרות[  י

   עטרות, תשפ"א

אהלי  -טהור שבמקרא]הרב יצחק קורלנסקי שליט"א[  למקדש בטומאה ]טמא ודאי או טמא ספק[  כניסת טומטום ואנדרוגינוס  

 , תשפ"ג )עמ' ו()קלח( טהרות

 (סג)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  שלמים מלשון שלום ומלשון שלימות

הסוכהל  אבלאפוקי    –שלמים מלשון שלם   מן  הפטור  לטפל  ]מצטער  החיוב  הצער,  רמת  הצער,  זצ"ל,    [בהסרת  גניחובסקי  הגר"א 

 תשפ"ג 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ז   -ברוך שאמר   קרבן השלמים

 (עד )עמ'  תשע"ט, אספקלריא   אם חטא הגזלן מה חטא הנגזל

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

 מעדני אשר, תשע"ט   [ב,  א])אדם כי יקריב( נדרו חל?  להקריב את בנו או בתו קרבן לה' האם נדר 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ט( -נחל אליהו   [ב , א])אדם כי יקריב, ברש"י( מעלת הנדיבות 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' כח(   קרבנותיהרצית 

 ( לגאספקלריא, תשפ"א )עמ' עבודת הקרבנות  

   דרישה וחקירה, תשפ"א]פסול לעבודה[ האם כהן שאינו נשוי יכול להקריב קרבנות? 
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 דרישה וחקירה, תשפ"א  ]קרבן פסח[לשחוט קרבן בשבת?  ]ישראל[האם מותר לזר 

 ( נאספקלריא, תשפ"א )עמ'   קושיית רבינו אלחנן על אמירת הכהן הגדול 'לה' חטאת' כשמניח את הגורל על השעיר

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ז( - פניני חשוקי חמד   [ב , א])אדם כי יקריב( ? מכסף שעבד עליו או שמצא פר תורהלקנות קרבן או ס

]כשרוב ישראל התנדבו יחד האם הופך הקרבן לקרבן ציבור, קרן ציבור וקרבן השותפין, חלות שם ציבור, נשים בתפילת קרבן ציבור  

   נועם אליעזר, תשפ"א  מוסף[

]הקדשת בארץ ישראל והקדשה בחו"ל, תושבות, בקודשי חו"ל האם עוברים רוח בהבאת הקרבן לבית המקדש  המצווה לטפל ולט

 נועם אליעזר, תשפ"א    בבל תאחר, הבאת ביכורים[

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

 (יב)עמ' 

)מן הבהמה    , גדי, שעיר, תור[ כשב, איל-כבשים ועיזים, שה, כבש  -]בהמה דקה, בהמה גסה, צאןשמות סוגי בעלי החיים לקרבנות  

 , תשפ"ג הבעמק הפרש[ ]הרב משה בצרי שליט"א   מן הבקר ומן הצאן( ]א, ב[

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

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה א, ב[  ])ומן הצאן(  ]הרג רודף, נכרי[פסול לקרבן, שור שהמית אדם 

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

 מעדני אשר, תשע"ג א, ב[   ] )אדם כי יקריב( ]זכריה בן אבקולס[הקרבת קרבן בעל מום, במצב של פיקוח נפש 

האם מחוסר ביקור הוא כמו דוקין שבעין, או מתקן, האם דין ביקור הוא לעיכובא, השוחט קרבן שאינו  ]   יקורקרבן תמיד טעון ב

 כט( מקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  מבוקר בשבת[

 (נחמקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  מעילה[]  קרבן 'נדר' וקרבן 'נדבה'

 מלאכת מחשבת, תשע"ט א, ב[  ] (מכם )אדם כי יקריב]זבח רשעים תועבה[ פסול קרבן של מומר 

]הבאת הקרבן כורכה פעמים רבות בבושה, כבוד האדם, חטא שחטא בשגגה מתכפר   ''אם אדם מקריב את עצמו, אזי הוא 'כליל לה

 מפיק מרגליות, תשפ"אא, ב[  ] (מכם )אדם כי יקריבדניחא להו דתהוי להו כפרה, כל העושה עבירה ומתבייש בה[  לו בפרסומו ברבים,

שביכולתו?   המקסימום  את  לעשות  חייב  מקאליב[האדם  הראשון  לאדמו"ר  שהפך  יקריב  ]הילד  כי  ב[   ]  (מכם  )אדם  מפיק  א, 

 מרגליות, תשפ"א 

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

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

 היא שיחתי, תש"פ כוחה של תפילה  

שיעורי    ]א, ב[)אדם כי יקריב מכם(    מדוע נצטווינו שלא להקריב שאור ודבש ומאידך מלח כן? עיקרו של הקרבן במחשבת הלב

 הרב רוזנבלום, תשס"ט 

 מחמדי התורה, תשע"ו   [א, ג])לרצונו לפני ה( מצוות צריכות כוונה, גם בהבאת קרבן בכפיה? 
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 ( יגמקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[   ]האם מחשבה כזאת היא כמעשה[מחשבה שלא לשמה בקרבנות 

מקרא ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[    כפיה ורצון, ע"י בי"ד, ע"י אחר, דברים בלב, זה וזה גורם, ולד נוגח[]   כפיה על הבאת קרבן

 (לד העדה, תשע"ט )עמ'

 (להמקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  משכון, כפיה כלכלית[]  קרבן צריך לרצונו

]מצוות עשה ולא תעשה, מי אחראי על מעשה הכפייה, בבית דין או ביחיד, כפייה  מתי כופים על המצוות?    -קיום מצוות בכפייה  

 תורה והוראה, תשע"ט   [ א, ג])לרצונו לפני ה(   מדין ערבות או מדין תוכחה, ערך מעשה כפוי, תוקף אמירת 'רוצה אני'[

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

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

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

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

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

 מלאכת מחשבת, תשע"חא, ה[  ] )ושחט את בן הבקר(באם שחיטה היא חלק מהעבודה או רק מתרת את הבהמה לאכילה? 

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

 שלמים מציון, תשע"ח ]א, ה[ 

פיס על השחיטה, לכתחילה בכהן, קרבן יחיד וקרבן ציבור, שחיטת הבעלים ושחיטה ע"י שליח, שחיטה בבמה,   ]   שחיטה כשרה בזר

 (סאמקרא העדה, תשע"ט )עמ' ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  בזר, ברית מילה באשה[הדלקת המנורה 

היא שיחתי,      [דם טהור בקיום מצוות במאמץ ובמסירות נפשניתן לתקן את רתיחת הדם הטמא ע"י רתיחה של  ]יכפר    -הדם בנפש  

 תש"פ 

גדול, האם כ]   אינו שווה בזרעו של אהרן ונפסל מום בכהן, פסול קרח בכהן, פסול בכהן הדיוט או בכהן  הן גדול שנהיה בעל מום 

מקרא העדה, תשע"ט )עמ'      ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[פקעה ממנו קדושת כהונה ומותר באלמנה ומטמא מת, נבצרות[    -לעבודה  

 (סט

 ( עבמקרא העדה, תשע"ט )עמ'   ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[ מים חיים או מי כיור, שם לוואי[]  המים לכיור והכשרן

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

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

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

 טעמא דאורייתא, תשפ"א  דיני הקורבנות וטעמם

 מפיק מרגליות, תשפ"ב מחלוקת רמב"ם ורמב"ן בטעמי הקרבנות 

]רמב"ם במורה ורמב"ן, משך חכמה, דין 'קרבן' ודין 'קדשים' בקרבן פסח, פסח מצרים שבת הגדול    -מטרת הקורבנות וקרבן פסח  

 מפיק מרגליות, תשפ"א ת 'קדשים'[   'קרבן' ופסח דורו

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

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

 ההיכל, תשע"ד  נוה[ ]א, יבהמזבח( 

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

 שיעורי צבא הלוי, תשפ"ב עולה ויורד וקרבן מצורע, הקטרה בעולת העוף, חלומו של הרב מדווינסק[  ]קרבןעני שהביא קרבן עשיר 

 משנת הפרשה, תשע"ד ב, א[  ])ונפש כי תקריב(  ניסיון העוני וניסיון העושר

 ( צגאספקלריא, תשע"ח )עמ'  )ונפש כי תקריב קרבן מנחה( ]ב, א[  ותפילת המנחה -חשיבות קרבן המנחה 

   הפרשה המחכימה, תשפ"ג[ תה]שמירת שבת בהתלהבות ובדביקות ומעלשבת השומר   –כמנחה על מחבת 

)והנותרת מן המנחה  ]בעור קדשים, מעילה בעור קדשים מחמת העור או מחמת הבשר[  הן שקידש אשה בחלקו בקרבנות שקיבל  כ

 תשע"ט    אוצרות אורייתא, תשע"ח( ]ב, ג[ 'לאהרן ולבניו קדש קודשים מאשי ה

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

והנותרת  )  הלכות קמיצה, אומות העולם מול עם ישראל, איכות מול כמות, בקומץ העיקר הוא העולה למזבח למרות שהוא קטן בכמות[

   האיחוד בחידוד, תשע"ב ( ]ב, ג[  'מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קודשים מאשי ה

 היא שיחתי, תש"פ [  הגאולה העתידית לא תבוא בחיפזון]חיפזון מול זריזות 

מצרים לגלות  מקבילה  במהרה  שתבוא  בעם[   הגאולה  רבים  וחלקים  רבים  נסיונות  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ]כימי 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א

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

 (פגאספקלריא, תשע"ח )עמ' )או הודע אליו חטאתו אשר חטא( ]ד, כג[  ז כאשר העירוב העירוני אינו תקיןלהכרי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  )או הודע אליו חטאתו אשר חטא( ]ד, כג[ ]בכל התורה כולה פטור, ובחלבים ועריות חייב שכן נהנה[מתעסק 

]לא ידע עיקר שבת, ידע שיש איסור לאו אך לא ידע מאיסור כרת, טעה בתחומין, טעה ומל תינוק שמברית    העדר ידיעת הדין בשבת

)או הודע אליו    [המילה שלו אינה דוחה שבת, טעות בדבר מצוה, ידע שיש ספק אם הדבר אסור, האם ידיעת ספק איסור היא כמתעסק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט    חטאתו אשר חטא( ]ד, כג[

 נשיח בחוקיך, תשע"ו כח[   -ד, כז])ונפש כי תחטא(  ]ומתנות לאביונים בעבורה[הבאת קרבן עבור אשתו 

 על הפרשה, תשפ"ג   כח[   -ד, כז])ונפש כי תחטא(   ]מעוולים במשותף[שנים שעשו עבירה ביחד  

 (יד)עמ'  תשע"ט ,  אספקלריא  העדיפות של עז לחטאת

   שלמים מציון, תשע"ט )עמ' ז(ים( ]ה, ד[ י)לבטא בשפת  ]צירוף[חצי שיעור בשבועה 

ואינה נאכלת   יהיה חטאת העוף הבאה על הספק  כיצד לא  זמן שלא אכלו הכהנים חטאת,  כל  ]ישראל אסורים באכילת קדשים 

)והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק  נותר בקרבן יולדת, מזוזה שהועברה מחדר שחייב מדאורייתא לחדר שחייב מספק דאורייתא[  

 עשר עטרות, תשע"ח את ראשו( ]ה, ו[  

 החיים, תשפ"ג   פניני אור  אם כשרה כשהעוף בעל מום?ה –חטאת העוף 

 החיים, תשפ"ג   פניני אור  נעיםכשוכן אצל הנחטאת העוף, ה' 
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]חליצה עכשיו או כשיבא האח ממדינת הים, זריזין מול מצוה בהידור, קידוש לבנה קודם  לדחות עשיית מצוה כדי לקיימה בהידור  

)ואם לא תשיג ידו(    תפילין ללא טלית או להמתין שיביאן גם טלית, נטיל אתרוג פשוט בהלל או להמתין למהודר[מוצאי שבת, להתפלל ב

 נוה ההיכל, תשע"ה ה, יא[  ]

)ואם לא תשיג ידו די שה... אחד לחטאת ואחד לעולה( ]ה, ז[  אים רק קרבן אחד, והעני שני קרבנות?  מדוע העשיר והאביון מבי

   האיחוד בחידוד, תשע"ה

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

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

]כשהוא מכחישם כיצד מביא קרבן הרי מכשיל בלפני עיוור את הכהנים בחולין בעזרה, שויא אנפשיה חתיכא  עדים מחייבים קרבן  

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  )ואשם( ]ה, יז[ידע שהוא ספק חלב 

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

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

 מנחת  דבר, תשפ"ג   (פאמקרא העדה, תשע"ט )עמ'     ]הרב אליהו גרינצייג שליט"א[  אשם תלוי הבא על הספק

 (מבאספקלריא, תשע"ח )עמ'   )וכחש בעמיתו בפקדון( ]ה, כא[]מדוע לא נמנתה בתרי"ג מצוות[  ?מהתורה -פריעת בעל חוב מצוה 

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

 תשע"ז    מעדני אשר, תשע"בה, כג[  ])והשיב את הגזלה(  גנב שנתפס והחזיר הגזלה ע"י בי"ד האם כשר לעדות?

 תשפ"ב   המצוות בפרשה, תשע"ו ה, כג[   ])והשיב את הגזלה( מצוות השבת הגזלה 

 שלמים מציון, תשע"ט )עמ' ח( ה, כג[ ])והשיב את הגזלה(  מצוות והשיב ואיסור גזילה בפחות משווה פרוטה

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

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

 מעדני אשר, תשע"ב ה, כג[  ])והשיב את הגזלה( ]משים עצמו רשע[ ציווה לפני מותו להחזיר הגזלה, האם נאמן? 

  ]הרי שלך לפניך[ שומר שלא מכר חמץ שהופקד בידו, שליח שהביא אתרוגים אחר הפסח, גזל מצה והחזירה אחר סוכות  

   נוה ההיכל, תשע"ז ה, כג[ ] ( ... או את הפיקדון)והשיב את הגזלה

 

 נושאים אקטואליים: 

 

לזכות להם קודם לידתם[  זיכוי עירוב בבית חולים לתינוקות השוהים בפגיה   תיקוני עירובין,  ]במנותק ובנפרד מהאם, אי אפשר 

 תשפ"ג 

מצוות כתיבת  ]בו כדי שיוכלו ללמוד בו?   לקנות 'נביא' להפטרות במקום שמתפלל בו או ש"ס לבית כנסת מרוחק שעדיין אין

וגם  דמצווה,  טרחא  הכותב,  או  הקונה  לעד,  עומדת  צדקתו  לאחרים  ומשאילם  ספרים  הכותב  וכיו"ב,  בש"ס  מתקיימת  תורה  ספר 

 מעדני כהן, תשפ"ב  בקורא בפני נשים[
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לאפרושי מאיסורא, דבר ה' בזה, הרהור בדברי  ]  האם יכול להרהר בדברי תורה קודם ברכת התורה להינצל מהרהור עבירה? 

ב לברך  פטור  תורה, במקום שאי אפשר  תורה  לתלמוד  מכוין  ואינו  בדברי תורה  ללא ברכה, המהרהר  ללמוד  יכול  רכת התורה האם 

 מעדני כהן, תשפ"ב  [מברכת התורה

למעשה, כוונה לשם    בחתונה או בכל שבעת הימים, קיום המצוהמצוה, צורת קיום המצוה,  ]חשיבות הקיום מצוות שמחת חתן וכלה  

מצווה, גם במצוות בין אדם לחברו צריך כוונה, הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו, החשיבות המיוחדת לשמח חתן וכלה, עיקר המצווה  

כשאין אחרים שישמחו אותם, קיום המצווה ע"י ממונו, האם יש מצווה להשתתף בחתונה כשיש כל צרכם, מצווה להשתתף בחתונה 

זצ"ל ואה, לכוון בקניית הביגוד לבני המשפחה לשם מצווה, עזרה בשמחת חתן וכלה ע"י הצעת שידוכים, חזון אי"ש  כשיודע או כשר

חייו האחרונה   זוכה בזכויות אין בשנת  עשה כמה עשרות שידוכים, הצעת שידוך היא מצוות חסד אף כשלא נשתדכו, העושה שידוך 

   אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' קה( - בין אדם לחבירו למעשה גיליון חודשי )ח(ספור[  

 קדושת בתי מקדש מעט )פא(, תשפ"ב   הוצאת ספר תורה לקריאות מנינים נוספים שבבית הכנסת וחוצה לו

 אהלי טהרות )צח(, תשפ"ב )עמ' כא( קבר ב'קרקע עולם' האם החלל נחשב 'קבר'? 

 ,לקבלת פיצוי גדו התלונן בפני היצרן ושיש פגם גדול ביצור,  הראופתח , אל משכן דבר מאכל באריזה]שמי זוכה בפיצוי של החברה?  

כי   מאכל,  דבר  את  לשכן  להחזיר  חייב  מקולקל.  האם  מאכל  ממנו  קיבל  מהחברה  בפועל  שקבל  הפיצוי  בעל  האם  לשכן  או  למתלונן 

 בינת המשפט, תשפ"ב המאכל המקורי[ 

כאשר  ,  לא בכל פסיעה יתלש עשבאם  ,  עשב בריצתו  ודאות ואם יתלש ב,  האם מותר לרוץ על הדשא]פיקניק בחיק הטבע בשבת ]ב[  

ירמוסב ירמסו אך לא בכל פסיעה  נמלים,  הליכתו הוא  נמלים או שבמהלך הליכתו  יש הבדל אם בכל פסיעה האו רומס  אם , ההאם 

האם יתכן שעל  ,  זרוע או עומד לזריעה,  להסיע עגלת תינוק בשדה,  ות הגדלות על סלעלהסיר אצ,  מותר לקחת פטריות הגדלות בטבע

יותר קל להסיע עגלת תינוק למרות שהוא עושה חריץ בקרקע , באיזה אופן מותר,  האם מותר להתנדנד בערסל התלוי באילן,  הדשא 

האם מותר  , ם מותר להריח פרח או פרי ריחני בטבעהא, האם הוא מוקף לדירה, האם העירוב העירוני כולל את הפארק באופן אוטומטי

 תורה והוראה, תשפ"ב [ , טיולומה הדין בשנת השמיטה, האם מותר להשליך גרעין בחוץ בשבת, להחזיק את הפרח המחובר

]כיון התפילה לירושלים בכל העולם, כאשר ארון הקודש בבית הכנסת אינו לצד ירושלים, בית המקדש  תפילה לכיוון מקום המקדש  

ון התפילה  מעבר התפילות והשפע, החזרת פנים למקדש, בית כנסת הבנוי על בית כנסת אחר, תפילה בירושלים, יסודו של רבנו נסים, כי 

   עומקא דפרשה, תשפ"ב   [באירופה במהלך הדורות, הרוצה להעשיר יצפין, כיון התפילה לעומד בכותל המערבי

 מנחת אשר, תשפ"ב  מטריה, תולדת בונה בעשיית כלים, אוהל[ ]בנין לשעה, ארעי העשוי לכך,מלאכת בונה בשבת 

וכתיבת ספר תורה נרחב בגדר מצוות תלמוד תורה  לבוא,    פלפול  לעתיד  לוחות, מצוות בטלות  פ]שברי  סוקים שבתורה, שמונה 

 א( יירחון האוצר )סג(, תשפ"ב )עמ'   [אדר"ת זצ"לה]ספרי תורה של מלך[ 

דיני   השדכנות?ת עד קידושין טרם תשלום  בעל השדכנית האם כשר להיו בדבר,  נוגע  בקידושין,  עד  להיות  יכול  ]האם שדכן 

הגדרת מלגת כולל כתמיכה ולא כשכר, ממונות, ראש הכולל של אבי החתן או הכלה כעד כאשר יש קשר בין החתונה למלגת הכולל,  

'אנו סהדי', כאשר יחדו עדים בחתונה, אם חוזר ומקדש הא ועידי יחוד, כשאחד מהעדים פסול האשה מקודשת מדין  ם צריך ברכות 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"ב   [, נישואיןהאם צריך חופה בשנית, הרמ"א סידר חופה ליתומה בליל שבת

מקור וטעם לעיבור השנה. מדוע מעברים דווקא את חודש אדר. עיבור שנה בזמן הזה. עיבור שנה בשנת הלכות ומנהגי שנה מעוברת  

ושני   וכתיבת שטרות בשנה מעוברת. הכרזת ראש חודש אדר.    -השמיטה. אדר ראשון  נדרים  דיני  ומי הוא התוספת.  מי הוא העיקר 

נישואין למניקה. בר מצוה יארצייט    ושימח את אשתו בשנה מעוברת. איסור  וכיבוד אח הגדול. תענית  יבום, חליצה  בשנה מעוברת. 

פרשיות ד'  א'.  אדר  לחודש  הקשורים  שונים  ענינים  תולעים.  איסור  טריפה.  דין  מעוברת.  לומר  .בשנה  נוהגים  שיש  מה  זכור.  פרשת 

 מנחת שאול, תשפ"ב )טו עמ'(   ]הרב שאול סעיד שליט"א[[ במוסף של ר"ח בשנה מעוברת ולכפרת פשע
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]המקדש צריך שיטעום, שתיית יין, שירה על היין, החזקת כוס, ברכת  'ברכה טעונה כוס' 'קידוש על היין'     -תקנת חכמים  גדר  

המזון לאדם שלא יכול לשתות יין, צירוף מלא לוגמיו ע"י שאר המסובין, מלא לוגמיו בברית מילה ובפדיון הבן, בברכת קדושין ובברכת  

 ( קנירחון האוצר )סג(, תשפ"ב )עמ'   שליט"א[ חיקם הלויהרב א] חתנים, נישואין, חתונה[

 (קסבירחון האוצר )סג(, תשפ"ב )עמ'   שליט"א[ משה אהרן קושלבסקיהרב ] [מליחה, בשר בחלב, 'מיד']שיטת רמב"ם בדין חליטה   

כלי חשמל   בעבר ]חיוב טבילת  קומקום  ישראל,  אומן  ע"י  והרכבתו  הכלי  פירוק  החשמל,  רשת  מצד  לקרקע  מחובר  כלים,  טבילת 

גלוי או   גוף חימום  כיום,  ומכונת קפה, טוסטרוקומקום  נשלף, מיני בר  ירחון האוצר     שליט"א[  יובל קורסיההרב  ]   [נסתר, קומקום 

 ( קסד)סג(, תשפ"ב )עמ' 

בהלכות  כתיבה'הגדרת   בהלכות שבת,  גדול '  לכהן  וציץ  גט, סת"ם,  כתוב  ]  כתיבת  בכולם  גדול,  כהן  של  בציץ  בגט,  במזוזה, 

חקיקה, חק תוכות, שפיכת חומר על קלף המגלה את הכתב התחתון, קריעה בעור, כתיבה ביד איסור כתיבה בשבת,  בתורה 'כתיבה',  

קשיות פוטושופ, מקרעין לעדים שאינם   50-100סת,  שמאל, כתיבה ע"י מכשיר, כתיבת גראפיטי בספריי על קיר בשבת, התזת דיו במדפ

 (קסד ירחון האוצר )סג(, תשפ"ב )עמ'   שליט"א[ יובל קורסיההרב ]  [יודעים לחתום, דפוס של פעם, חותמת בעלת טקסט הפוך

קוצו של י', שינוי פוסל באות, כשלא נשתנה לאות אחרת, דברי הגר"א, דעות הראשונים ]  וכששינה צורתם  -צורת אותיות סת"ם  

מר בצורת  פולמוס בתקופת בית יוסף על ראש הך' בזוית מרובעת ולא עגולה, דברי ברוך שאבגדרי השינוי באות, נכנס אות לאות אחרת, 

דינים באותיות שמעכבים לא משום   דבר,  דין צורת האות בכל  יש  האות או המנהג המקובל, האם רק המפורש בגמרא מעכב, האם 

לעשות פרט מסוים באות באופן כזה המעכב בדיעבד נוסף  דין  ירחון האוצר      שליט"א[  אריה אידנסון הרב  ]  [ צורת האות אלא משום 

 (צהק)סג(, תשפ"ב )עמ' 

ת  אבן העזר, קנינים, סילוק מדבר שלא בא לעולם, מחילה, 'גילוי מילתא' שאינו רוצה לזכו]  בעל שהסתלק מזכויותיו בנכסי אשתו

וחמור, סילוק   קני את  והפקר,  בדיבור' כהקדש  'חלות  או  בלשון,    -בנכסים  ומי המוחזק בספק  נכסיו  כולל סילוק מכל  טבילת האם 

גלוי או  גוף חימום  כיום,  וקומקום  בעבר  ע"י אומן ישראל, קומקום  והרכבתו  פירוק הכלי  כלים, מחובר לקרקע מצד רשת החשמל, 

 ( רטוירחון האוצר )סג(, תשפ"ב )עמ'    שליט"א[ יעקב דוד אילן הרב ] [ומכונת קפה, טוסטרנסתר, קומקום נשלף, מיני בר 

החודש בקידוש  אחד  או  ]  עד  רגילה,  עדות  היא  העדות  מצוות  אחר האם  העדים  הזמנת  בזמנה,  החודש  קביעת  שתהיה  מצוותה 

בעדות החודש האם כוונת העד עצמו להעיד, כוונת מצוה או כוונת רשות,  חילול שבת לצורך עדות זאת,  ו המינים אף בשבת,  לשקלק

 (רכוירחון האוצר )סג(, תשפ"ב )עמ'    שליט"א[ יוסף שליטהרב ]  [שייך נמצא אחד מהם קרוב או פסול, קידוש החודש למפרע

כלי חשמל   בעבר ]חיוב טבילת  קומקום  ישראל,  אומן  ע"י  והרכבתו  הכלי  פירוק  החשמל,  רשת  מצד  לקרקע  מחובר  כלים,  טבילת 

גוף   כיום,  ומכונת קפה, טוסטרוקומקום  נשלף, מיני בר  נסתר, קומקום  גלוי או  ירחון האוצר     שליט"א[  יובל קורסיההרב  ]   [חימום 

 ( קסד)סג(, תשפ"ב )עמ' 

כלי חשמל   בעבר טבי]חיוב טבילת  קומקום  ישראל,  אומן  ע"י  והרכבתו  הכלי  פירוק  החשמל,  רשת  מצד  לקרקע  מחובר  כלים,  לת 

ומכונת קפה, טוסטר נשלף, מיני בר  נסתר, קומקום  גלוי או  גוף חימום  כיום,  ירחון האוצר     שליט"א[  יובל קורסיההרב  ]   [וקומקום 

 ( קסד)סג(, תשפ"ב )עמ' 

 (עמ' ל', נא'באר התורה )צח(, תשפ"א )]החובה לקבל חיסון, בבית כנסת[ חיסון לקורונה 

 (סה אספקלריא, תשפ"א )עמ'   ]ברכת כהנים בכהן שהרג נפש[חולה קורונה שהדביק חולה ומת האם רשאי לשאת כפיו? 

גבא השכונתייםזכויות  הצדקה  בשנה[    י  פעם  לציבור  דו"ח  פרסום  שניים,  או  אחד  גבאי  כפיה,  סמכות  צדקה,  פיקוח,  ]שקיפות, 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א

 אשיחה בחקיך, תשפ"ב    ברכת האילנות וחודש ניסן

להסתכל   ,ברכת האילנות בשבת  ,זריזין מקדימין למצוות  ,על איזה אילן מברכים  ,זמן הברכה]בחודש ניסן  הלכות ברכת האילנות  

 )רי(, תשפ"ג  באר התורה  [  ראה ולא בירך , המחוייבים בברכה , על האילן לפני הברכה
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בזמנינו]הלכות קמחא דפסחא   דפסחא  חובת קמחא  ידי  יוצאים  הנתינה,  במה  דפסחא ממעות מעשר,  זמן  הנתינה,  קמחא   , שיעור 

 באר התורה )רי(, תשפ"ג  [ קדימה בקמחא דפסחא, חיוב הרב לעורר על הנתינה, עניים , בחורי ישיבה,  תלמיד חכם, ייבים בנתינההח

עניים   או לצורכי  בית כנסת  או  קבלת כסף מגוי ערירי לטובת  בנין  בניית  לבית הכנסת,  או  לבית המקדש  מגוי, תרומה  ]צדקה 

ישיבה[  מימון שוטף, תליית לנזקקים או האכלת בחורי  גניבת דעת התורם, מזון  חיים במשפטי    שלט הנצחת התורם, איסור  אורחות 

 התורה, תשפ"א 

]האם חייב לשלם את דמי היין שהיה רגיל לקנות בכל שבוע, או את  לווה יין לקידוש מחברו והתברר שחברו נתן לו יין יקר מאוד  

דמי היין היקר ששתה, או שני שליש ממחירו כדין 'נהנה', כשהלווה טוען שבמחיר כה גבוה היה מקדש על חלות שהיו לו, ישלם על כמה  

  אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"אבקידוש על יין, שווי 'הידור מצוה'[ ששווה לו לשלם על ההידור 

אמירה, דיבור חול ואמירה לנוכרי, ]הזמנה באמצעות חברה, אמירה ד   שם כךנוסע בשבת להגוי  הזמנת נהג גוי למוצאי שבת, כש

   נוה ההיכל, תשפ"אמדאורייתא או מדרבנן, כשהגוי עושה לעצמו, הנאת ישראל ממעשה הגוי, חיוב מחאה בגוי[  

במוצ שהגדיל  בהבדלה  קטן  חייב  האם  שבת  בשבת[  אי  שחל  באב  תשעה  שבת  במוצאי  או  שבת  בליל  שהגדיל  כהן,  ]קטן  מעדני 

   תשפ"א

להכין בשבת   סלטים]סלטים שמותר  לשיש    באיזה  לש,  איסור  איסור  בה  יש  תערובת  מתירים ,  איזה  הכנה  בדרך  שינויים  איזה 

האם מותר להכין ,  ג'לי וכדומה בשבת  האם ניתן להכין פירה פודינגה,  כדייס  כיצד נכין אוכל לתינוקות,  להכין את התערובות השונות

האם ניתן להכין ,  בשבת  רטבים לסלטים שונים  האם מותר להוסיף,  בתחילת העירוב גושים שונים  משקה מאבקה בשבת כאשר נוצרים

 תורה והוראה, תשפ"א[ האם מותר להוסיף רוטב לתבשיל בשבת,  סושי בשבת האם מותר להכין,  ממרח בוטנים עם ריבה בשבת

חור, קפה נמס, מיובש בהקפאה, בישול אחר בישול[ ש]קפה  '?נמס רגיל או 'מיובש בהקפאה, איזה קפה עדיף להשתמש בשבתב

 נהורא דשמעתתא, תשפ"א 

]הלווה לחברו כסף ולא קבעו מועד פרעון ולא עשו קניין, האם יכול לתבוע את חובו קודם עד שתתארס בתו    -הלוואה לזמן קצוב  

בינת המשפט,  הזמן, הלוואה לחברו עד שתתארס בתו והיא מתעכבת, בתנאים הולכים אחר הלשון או אחר משמעות הענין, פרשנות[  

 תשפ"א

  האם בבית המקדש השלישי יהי ניתן להתקין מערכת לצפיה במעגל סגור ומערכת מחשבים כדי לחזות בעבודת הכהנים 

 קב ונקי, תשפ"א]רמקולים, מראות הצובאות[ והלויים ובשמחת בית השואבה? 

 

 לבית ולמשפחה 

 ג תשפ" אגעדאנק   

 ג תשפ"אז נדברו  

 תשפ"ג בארה של תורה  

 ג תשפ" דברי שי"ח   

 תשפ"ג דבריהם הם זכרונם 

 ג תשפ" דרישה וחקירה   

 ג תשפ" הפרשה המחכימה  

 תשפ"ג אמונה בכל דרך  -ובלכתך 
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 ג תשפ" והיו הדברים ]מהרא"ל צינץ זצ"ל[   

 תשפ"ג חינוך לחיים 

 ג תשפ"    להתעדן באהבתך

 תשפ"ג מבית דרשו   -לקראת שבת מלכתא  

 ג תשפ"  שבתמאורות ה

 תשפ"ג מאירים לנשמה 

 תשפ"ג מטעם ]רמזים בטעמי המקרא בפרשה[   

 ג תשפ" סיפורי צדיקים  

 תשפ"ג עטרת מרדכי 

 תשפ"ג עטרת תפארת 

 ג תשפ" מחשבה ומוסר   -על הפרשה 

 ג תשפ"   פניני הפרשה 

 ג תשפ"פניני תרגום יונתן  

 ג תשפ"  פרי עמלנו

 תשפ"ג ורתך שאלתי  ת

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 רפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, להצט

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