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 (חינם )קישורים להורדה     ראהפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ג -פנינים 

 תשע"ז - לאור הנר

 תשע"ז -מדשן ביתך 

 תשע"ז -וכל מאמינים 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ו   - עלון סיפורים להלכה שלמה

 תשע"ב   ג"תשע   תשע"ה   תשע"ו  - איש לרעהו

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ו  - דברי יושר

 תשע"ד   תשע"ה - להתעדן באהבתך

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - צדיקים סיפורי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   ו"תשע  - ישרים דברי

 "ותשע     תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 תשע"ז   -אוצר ספרי חסידות 'פאר מקדושים' 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:44863
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/26_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/26_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/201_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/201_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_47_77.pdf
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 עלונים( 12)   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  מגדולי הדור אוסף עלונים לשבת

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

 תשע"ה   תשע"ד   תשע"ג   תשע"א   תשס"ט   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 82)  ראה לפרשת "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 

 מזון כשר נושא בפרשה:

 

 לנו הותר במדבר, מדוע השחיטה נעשתה ]איך? ודגים עופות בהמות בין בשחיטה דליםהב יש מדוע

 ג"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי  [כא, יב( ]ומצאנך מבקרך וזבחת) חיים[ בעלי לאכול

, דרך ארץ בסעודה, שימוש בדברי מאכל שלא לאכילה, זריקת ]שיחה בשעת האכילההנהגת האכילה 

 דברי הלכה, תשע"ו  או תליית פת, אין מעבירין על האוכלין[

 שפת אמת, תרל"א הדרכות לקדושת האכילה 

 שלמים מציון, תשע"ו   )וכל שרץ העוף טמא הוא לכם( ]יד, יט[  זהירות מאכילת תולעים

מדרבנן,, בבעלי חיים שאינם ]איסור סחורה בנבילות וטריפות מדאורייתא או  מסחר במזון לא כשר
מסחר שלא למטרות אכילה, מכירת מאכלים באריזות סגורות, היתר 'נזדמנו' לו,  עומדים לאכילה,

איסור סחורה במאכלים האסורים מדרבנן, מכירת מזון שאינו כשר במרכולים, שיווק שותפות או תיווך 
מסחר בחברה בע"מ, אספקת מזון בתעשיית המזון הלא כשר, פועל פקיד שליח או מפקח בעסק כזה, 

 עולמות, שמ )זאת הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[  שאינו כשר לבתי חולים, 'מכירת' המסחר לגוי[

וא ]עד הסעודה הבאה, חלב לבשר או בשר לחלב, עוף האם ה זמן ההמתנה בין אכילת בשר לחלב
ים, המתנה מסוף אכילת בשר או סוף יכבשר, טעם ההמתנה מפני השומן הקיים, או הבשר בין השינ

הסעודה הבשרית, ספק בזמן ההמתנה, שש שעות, חמש שעות, שלוש שעות ושעה, חולים וקטנים, בליעת 
  , כא[)לא תבשל גדי בחלב אמו( ]יד  ויטמינים בשריים, גבינות קשות, פיצה, מאכלי חלב בשבועות[

 עולמות, קמב

 

 חדשותכשרות שאלות 

 

קמת שריר של פרה, והותקן לאכילה, האם ]בשר שפותח בתנאי מעבדה מר כשרות בשר מתאי גזע
מבהמה חיה,  מותר באכילה רק מבהמה כשרה, היוצא מן הטמא, האם מותר להוציא את רקמת השריר

אבר מן החי, מבהמה שלא נשטה כדין, מאיברים שאינם מוגדרים 'בשר',  האם המוצר הינו בשרי, ביטול 
בשישים, האם תא הוא מיא בעלמא, האם תא אינו בר אכילה, איסור אכילה על דבר שלא נראה בעין[ 

 עולמות, שצ  )זאת הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:44863
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_47_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/340.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/340.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/142.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/142.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/390.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/390.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ראה פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

עו בו יבוצ

 שינויים

 

]ברוילר חשמלי, אש שמחוץ לכלי, מתחת גופי חימום, גרילר המתהפך[  צליית כבד במכשיר חשמלי

 נוה ההיכל, תשע"ה  )רק הדם לא תאכלו( ]יב, טז[
]כשרות הג'לטין, חלב שנתייבש בעור קיבת בהמה, בשר יבש כעץ, בישול  רים שנתייבשומאכלות אסו

חוזר המרכך, אכילת עור ועצמות של נבילות וטריפות, 'דרך אכילה', אכילת מוש"ק מדם חיה, 'פנים 
חדשות' באו לכאן, שינוי בידי אדם או באופן טבעי, מאכלות אסורים שעובדו ונפסלו מאכילת כלב, 

להיות ראויים לאכילה, האם ג'לטין הוא בשרי, ג'לטין בתרופות, שרוולי נקניק המופקים מעור  השבתם
 עולמות, שעט  )זאת הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[ נבילה[ 

נטית, מהי 'אש', בליעה בדפנות, דין ]חימום מזון באמצעות קרינה אלקטרו מג תנור מיקרוגל בהלכה

'זיעה', כיסוי הכלי, שימוש במיקרוגל לבשרי וחלבי, חימום פרווה במיקרוגל בשרי או חלבי, הכשרת 

)לא תבשל  מיקרוגל, הכשרת כבד במיקרוגל, בישולי עכו"ם, מיקרוגל עם השחמה, בישול ב'קרני גמא'[

 עולמות, שצדגדי בחלב אמו( ]יד, כא[  

]עופות, בהמות, חגבים ודגים, עוף הנאכל במסורת, הסתמכות על עדות  מסורת באכילת בעלי חיים

בכתב או ציורים, תרנגול הודו, עוף שידוע שאינו דורס, הצורך במסורת בבהמה להיתר אכילה או 

סוי הדם, מנהגים סביב פר מזן ז'בו, סימני המסורת בחגבים, העתקת לאבחנה בין חיה לבהמה לגבי כי

מסורת לקהילות אחרות, מסורת לגבי דגים, דגים חדשים שעברו טיפול גנטי מדג לא כשר, סעודת 

 נוה ההיכל, תשע"ב   עולמות, רנא )זאת הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[    המסורת בירושלים[

 ופות , תשע"זעהטהרת מסורת  עמ'( 86) [לקאבר יתרנגול]קונטרס "מסורת טהרת עופות" 

)כל ציפור טהורה  ומשמעותם ההלכתית[ ]שינויים גנטיים היתר אכילת תרנגולים מושבחים וביציהם

 נוה ההיכל, תשע"ג  תאכלו( ]יד, יא[

 

 

 מצוות צדקה נושא בפרשה:

 

פניני  ]חובת לימוד תורה וקירוב רחוקים, גדריה כמו בצדקה שהקרוב קודם[ אביון בתורה ובמצוות

 אי"ש, תשע"ז

מתי חייב העני ליטול  ,עד כמה חייב אדם להשתדל שלא ייכנס למעגל העוני] וקו העוני בהלכה העוני
 , סדרי קדימויות[האם קו העוני נמדד לפי מדדים אובייקטיביים או סובייקטיביים ,צדקה מן הקופה

 תורה והוראה, תשע"ד )נתון תתן לו( ]טו, י[

 שבילי פנחס, תשע"ה )נתון תתן לו( ]טו, י[ תכלית מצוות צדקה, מלחמה ב'כוחי ועוצם ידי'
אורות    אשר ליהודה, תשע"ד )הענק תעניק לו( ]טו , יד[]חוב ממון, או מצוות צדקה[  מצוות הענקה

 הגר"א עוזר, תש"ע    הגבעה, תשע"ג

)הענק תעניק [ ]הקשר בין הענקה לדין שפחה כנענית דוע אין מצוות הענקה לעבד עברי שמכר עצמומ

      מלאכת מחשבת, תשע"ו   לו( ]טו, יד[ 

 שלמים מציון, תשע"ו  נחלקה לשבטים[לא ]בירושלים חיוב מעשרות בפירות הגדלים 

כאיל    ת הפרשה, תשע"דבמשנ )עשר תעשר( ]יד, כב[ ]שותפות עם הקב"ה[ עשר בשביל שתתעשר

 תערוג, תשע"ד

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:44863
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_47_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_47_75_0.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/379.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/379.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/394.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/394.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/251.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/251.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_77.8.6_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_47_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_47_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_47_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_47_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_47_74.pdf
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)עשר תעשר( ]יד,  עת מהות ההפרשה[]ע"פ החזו"א, לד קצר של הפרשת תרומות ומעשרותהנוסח ה

 שלמים מציון, תשע"ז  כב[

]מעלת מעשר כספים, האם מדאורייתא מדרבנן או מחמת מנהג, חובו מדין נדר, כדין   מעשר כספים
 חשבים את הרווחים, מועד עריכת החשבון, הוצאות מותרות בניכוי,מעשר עני או כדין צדקה, כיצד מ

מעשר ממתנות כדירה וכו', שימושים המותרים מכספי מעשר, דברי מצווה, דברי חובה, תשלום שכר 
 לימוד ילדיו והוצאות החזקתם, הוצאות נישואי ילדיו, הפרשה לחיסכון לשם כך, השדכן, התזמורת[ 

 עולמות, פב  )עשר תעשר( ]יד, כב[

 אימוץ על המיוחד הדגש מה ומדוע, הצדקה הנותן, ממה מגינה לחוש אמור ]כיצד צדקהנתינת  מעלת

 שיעורי  [ז, טו( ]אביון בך יהיה כי) הדין[ ביום עלינו מגינות בשדה הצדקה מצוות היד, מדוע ופתיחת היד

 ד"תשע, רוזנבלום הרב

סגולה לעסוק בדיני התורה לפני קיום המצווה כדי שיוכל לקיים המצווה בלי שום מניעות  

 שבילי פנחס, תשע"ד  )עשר תעשר את כל תבואת זרעך( ]יד, כב[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]ח"י או ב' פעמים ח"י[ספק בצדקה 

 ללב טובה עין בין ]ההבדל'? ידך את תקפוץ לא'-ו' לבבך את תאמץ לא' בציווי התורה כפלה מדוע

    תשס"ט, רוזנבלום הרב שיעורי  [ז, טו( ]אביון בך יהיה כי) ['גדול' כאדם מוגדר טוב, מי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]אם טרם התחיל במצוה[פטור נתינת צדקה של העוסק במצוה 

 מדי שבת, תשע"ו בלב שלם  -מצוות צדקה 

 מגישי מנחה, תשע"ד )נתון תתן לו( ]טו, י[ כפיה על מצוות צדקה

]תרומה מגוי לבניית בית כנסת, או לנר למאור, קבלת צדקה  קבלת תרומות מגויים או מחללי שבת
מגוי בפרהסיא, הזמנת גוי כאורח כבוד בערב התרמה, תמיכה ממשלתית, הנחת קופת צדקה בבית הגוי, 

לת תרומה כספית ממחלל שבת, תרומת מומר לכתיבת ספר תורה, מבתי כנסת קבלת קרבן ממומר, קב
 עולמות, קמה  רפורמיים, בניית ישיבה, פרסום שם התורם על המבנה, זהירות צדיקי הדורות[

 אשכול יוסף, תשע"ד  , י[)נתון תתן לו( ]טו מתרימי צדקה הנוטלים אחוזים

)נתון תתן  ]עוסק במצוה דאורייתא או דרבנן, תשלום מיסים, האכלת עני שלא מברך[ מהלכות צדקה

 מאור השבת, תשע"ג לו( ]טו, י[ 

 אשכול יוסף, תשע"ו  )נתון תתן לו( ]טו, י[ הנזקק ואינו רוצה לקחת צדקה מערימים ונותנים לו

תת צדקה בסתר למי שאינו קרוב או לתת לקרוב אע''פ שאינו האם עדיף ל] עניני צדקה ומתן בסתר

האם אדם יכול להחליט אם  ,שנתן צדקה האם אינו נחשב למתן בסתר מי שמגלה לאשתו, בסתר

נמשל לזורע, מדוע בצדקה אסור לבזבז יותר מחומש, נתינת צדקה נותן המדוע , הוא עשיר או עני

 )נתון תתן לו( ]טו, י[ ]ם פטורות, צדקה מכסף גזולצדקה בלילה, האם צדקה היא מ"ע שהז"ג ונשי

 מעדני אשר, תשע"ה   מעדני אשר, תשע"ג

האם לתת ?   ו לונסת כלה כדי שיתהכנלכולל האם מותר לומר שהוא אוסף להאוסף כסף ]עניני צדקה 
ו הגון נתן צדקה לאדם שאינמי ש ?א מצוה יותר מלתת לאחד סכום גדולייים סכום קטן הנלהרבה ע

שב נח  לאסוף כסף האם ההולך ?ה'ות יחינא מתנשו'ן נמדוע בצדקה לא אמרי ?האם קיים מצות צדקה

 מעדני אשר, תשע"ו  )נתון תתן לו( ]טו, י[ [בעצמו כאילו קיים מצות צדקה

]אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, האם ניתן לחזור ממחשבה לתת צדקה,   נדרי צדקה במחשבה
  יים, חשב לתת לעני אחד ולא מצאו[גמירות דעת, כתב המחאאה והתחרט, האם הממון נעשה ממון ענ

 מחמדי התורה, תשע"ב   בד"ץ קהילות יעקב, תשע"ד   עולמות יד)נתון תתן לו( ]טו, י[  

שמעתתא עמיקתא,   )נתון תתן לו( ]טו, י[   יכול לחזור בו תוך כדי דיבור , האםהחליט לתת צדקה

 תשע"א
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במשנת הפרשה,    )נתון תתן לו( ]טו, י[ שאינו מהוגן, האם מקבלים עליה שכר נתינת צדקה למי

 תשע"ה

]הגדרת עני, אביון, פיקוח נפש או תלמוד תורה, פרנסת ילדיו או צדקה  קדימויות בנתינת צדקה
הן לוי, 'מכירי כהונה' בצדקה, הכנסת כלה או תמיכה בישיבה, ישיבה או מקוה, לעניים, איש ואשה, כ

 עולמות, קצב  )נתון תתן לו( ]טו, י[  עניי עירו, קרוביו[

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד )נתון תתן לו( ]טו, י[ נתינת צדקה ע"י אשה ללא ידיעת בעלה

]מותר מגבית מסוימת, ומותר מגבית כללית, כשגבו והסתבר שיש לו, סמכות גבאי צדקה   מותר צדקה
בריא, גבו להכנסת כלה ובטל השידוך, לשנות, וגבולות הסמכות, גבו לשבוי ושוחרר, גבו לחולה וה

 )נתון תתן לו( ]טו, י[ התחייבות בהוראת קבע, ספק אם המצוה תתקיים בעתיד, אספו יותר מהדרוש[ 
  עולמות, קמד  תורה והוראה, תשע"ד

  )נתון תתן לו( ]טו, י[ פתיחת ה' אצבעות נותן הצדקה, מעוררת שפע מאות ה' שבה נברא העולם
 שבילי פנחס, תשע"ב

, האם עני חייב גם לתת ם הארץ בן העירעיר אחרת על עמ נצרך ת"חלת ופיעדאם יש ]ה בהלכות צדקה

  מעדני אשר, תשע"ב  )נתון תתן לו( ]טו, י[צדקה[ 

מעדני אשר,  יחדל אביון מקרב הארץ( ]טו, יא[ )כי לא כיצד התפלל הכהן הגדול שלא יהיו אביונים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  תשע"ד

הנותן צדקה בהכרח יגיע לגיל שיבה, חוסך שלום בין הקב"ה לעני,  ]משיםעניני צדקה  –פניני שמשון 

)פתוח תפתח את  עניות מצאצאיו, מעלת צדקה דרך גבאי, זכות נותן הפרוטה הראשונה כנותן האחרונה[

 זרע שמשון, תשע"ז  ידך( ]טו, ז[

]כיצד התפלל הכהן הגדול למזון לכולם, כיצד קיים משה מצוות צדקה במדבר, הערות במצוות צדקה 

מדוע בצדקה אין צריך לבזבז יותר מחומש ממונו, אבד לו כסף והתייאש ועני מצאו האם קיים מצוות 

 מעדני אשר, תשע"ד )פתוח תפתח את ידך( ]טו, ז[ צדקה, הקדמת עניי ירושלים[

 

 : שמיטת כספים ופרוזבולנושא בפרשה

 

 מאור השבת, תשע"ה  ספק שמיטת כספים, האם נוקטים לקולא או לחומרא
 תורה והוראה, תשע"ה  שמיטת כספים

]שיטת רש"י, שיטת היראים,שיטת הרמב"ם, סתם הלוואה, זמן שמיטת  עניני שמיטת כספים

 עומקא דפרשה, תשע"ה כספים, פרוזבול לאשה, שמיטה ברב קו[

]שביעית אפקעתא דמלכא, או מצוה לשמט, שיטת היראים, חיוב נשים   שמיטת כספים ופרוזבול
במצווה שהזמן גרמא, חיוב קטנים, הפרשי שעות, המחאות, מלוה ששכח ולא כתב פרוזול, בעל תשובה 

עולמות,   )שמוט כל בעל משה ידו( ]טו, ב[שלא כתב מעולם פרוזבול, השתדלות לקיים שמיטת כספים[ 

 שנג

]דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה עליה, קדושה שניה  שביעית בזמן הזה
תוקף שבועת עזרא, דעת לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן בית שני, האם היתה מדאורייתא מ

הגר"א עוזר,  הרמב"ם ביד החזקה בסהמ"צ בפירושו לש"ס ותשובותיו, האם צריך קידוש שנת שמיטה[

 תשע"ד
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ט מאליו או רק בשמיטה דאורייתא, הפקר בי"ד הפקר, החוב נשמ] שמיטת כספים ותקנת פרוזבול
כשאומר משמט אני, ספק ממון או ספק איסור, להתנות על השמיטה, המלווה חבירו בסתם כשתוך 

   הגר"א עוזר, תשע"ה   שלושים מסתיימת שביעית[

 כאיל תערוג, תשע"ה  הנחיות לפרוזבול מגדולי ישראל

 

 ]דרוש וקבל שכר[נושא בפרשה: עיר הנידחת  

 

]ירושלים, מחצה על מחצה, גרים ועבדים, התראת ספק, התראה בת"ח,  עיונים בדיני עיר הנידחת
ות העומדים להיבצר, בדק הבית, נכסי רשעים התראה על הממון, בהמת השותפין, מחובר לקרקע, פיר

 כאיל תערוג, תשע"ד  )ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[ שבמקום אחר[

מדוע לא ידחה  ]האם נחשבת כקרקע, מזוזה על פתח הבית, מצילה את עיר הנידחת משריפה

הגר"א    מגישי מנחה, תשע"ד)ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[  דשריפה את ל"ת[

 בסקי, תשע"גגניחו

)ושרפת באש את העיר ואת כל שללה  עיר שיש בה בית כנסת האם יכולה להיות עיר הנידחת?

 אשכול יוסף, תשע"ד   מעדני אשר, תשע"ב כליל( ]יג, יז[ 

)ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג,  ]תאוות הממון[שריפת הרכוש בשל הנזק שהוא גרם 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז  יז[

)ושרפת באש את העיר  דחת הרי א"א לקיים בהם כאשר זמם?כיצד מקבלים עדים על עיר הני

 יחובסקי, תשע"דהגר"א גנ   מעדני אשר, תשע"ב ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[ 

  )ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[בגדי צדיקים שבעיר הנידחת האם נשרפים? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

הגר"א   כל שללה כליל( ]יג, יז[)ושרפת באש את העיר ואת  ממון השותפין שאחד מהם מעיר הנידחת

 גניחובסקי, תשע"ד

)ושרפת באש את העיר ואת כל שללה  שריפת עיר הנידחת מצוה אחת גדולה או צירוף מצוות רבות

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג כליל( ]יג, יז[

 ]האם נאסר מיד כשעבדו ע"ז או רק כשהוכרע דינה בסוף, דין ספק עיר הנידחת[ ממון עיר הנידחת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג )ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[

)ושרפת באש את  ]מצוה הבאה בעבירה בביטול עשה[ האם ניתן להקדיש בהמת עיר הנידחת לקרבן

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  העיר ואת כל שללה כליל( ]יג, יז[

]מלקות על הנאה לא דרך אכילה, הבדל בין איסור הנאה דע"ז  ור הנאה משלל ע"ז ועיר הנידחתאיס
לשאר איסור הנאה, האיסור אינו החפצא של ההנאה וקורת הרוח, אלא ההתהנות, איסור ההנאה מיין 

 הגר"א עוזר, תשע"א )ולא ידבק בידך מאומה מן החרם( ]יד, יח[נסך[ 

]הריגת נשים וטף, ממונו של תושב העיר שברח, הכוונה צשריך לכוין הערות בדין עיר הנידחת 
 מלאכת מחשבת, תשע"זבשריפה[ 

)ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל(  ]גרמא[ ידחת ע"י מסירת המונעשריפת מזוזה בעיר הנ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]יג, יז[ 
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 שאר עניני הפרשה: 

 

 הברכות לנתינת ועיבל זיםגרי הר נבחרו מדוע]'? והקללה' ובקללה' הברכה את' נאמר בברכה מדוע

 או משוהם המקדש בית אבני האם לוקתהמח שורש מה ,'סוערה עניה' ישראל נקראו מדוע ,והקללות

 ה"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי  [כט, יא( ]הברכה את ונתת) [ישפה

]איסור מחיקת שמות, בידים או בדרמא, דוד המלך שזרק שם לתהום, דין כתבי  זורגניזה או מיח
הקודש שאין בהם אזכרות, איבוד ע"י גוי או קטן, מחיקה לצורך כתיבת פרשיות במקומן, ספרי קודש 
שנדפסו על תנאי, גניזת ספרים בלויים שניתן להשתמש בהם, עלוני שבת, מראי מקומות בלימוד, עלי 

 עולמות, קסז )לא תעשון כן לה' אלוקיכם( ]יב, ד[ פסת ניסיון של ספר[ הגהה והד

, הזכרת ה' במכתב, הזמנות]פסוקים על  הזכרת ב"ה או פסוקים בראש מכתבים העתידים להיזרק

 )לא תעשון כן לה' אלוקיכם( ]יב, ד[ '[ אות ההמשמעות  ,לשון הקודשיש הבדל בין שם בלע"ז לבין ב האם
 תורה והוראה, תשע"ג

)לא תעשון  ]חולה במחלה מדבקת ששורפים כל חפציו האם יתנו לו תפילין[ איסור מחיקת ה' בגרמא

 במשנת רש"י, תשע"ב ם( ]יב, ד[כן לה' אלוקיכ

 ינין, תשע"גשיעורי הגר"נ שי  [יב, ד( ]לא תעשון כן לה' אלוקיכם)מחיקת שם ה' מפני פיקוח נפש 

 נבנה המקדש, מדוע מקום היכן לנו שיגלה כדי' ה את לדרוש עלינו היה ]מדועהעלמת מקום המקדש 

 ובאת תדרשו לשכנו) סלעים[ 2 שוקלה חוט לעזאזל השעיר על קושרים בנימין, מדוע של בחלקו המקדש

 בארה של תורה, תשע"ז      א"תשע, רוזנבלום הרב שיעורי [ ה, יב( ]שמה

( כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה) 'הכל מעלין לירושליםלגבי דין ' ירושלים החדשה

 זרע ברך, תשע"וט[ יב, ]

)כי אם לפני ה' אלוקיך תאכלנו במקום אשר יבחר ה( ]יב, יח[  אכילת מעשר שני באויר העיר ירושלים

 זרע ברך, תשע"ה

)כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך(  ]עם קרובות, מגורים קבועים וארעיים, בעלה בעיר[ דיני יחוד

  מאור השבת, תשע"ד]יג, ז[ 

והאשה, שמרטף, הגדרת מקום  ]איסור עצמי, או גדר לאיסור, זקן וחלש, גילאי האיש הלכות יחוד
האסור ביחוד, רחוב, מכונית, שדה, מרפאה, דין פתח פתוח והגדרתו, אפשרות כניסה של אחרים, בעלה 
בעיר, גדר ההיתר, והמציאות בעיר גדולה,לבו גס בה במקומות עבודה, אשתו עמו ודיניו, שיעור זמן 

 עולמות, קטז בתך( ]יג, ז[ )כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או  איסור יחוד, במעלית[

דין בעיר אחת, מריאת העין של תורה נפרדת  בתי שני אגודות, גודות]א  איסור הפיצול -לא תתגודדו 
מיעוט המתפלל או איסור מחלוקת, לא תתגודדו במנהגים, ש"ץ המתפלל במקום שבו הנוסח שונה, 

ול או אי טלטול בשבת בהסתמך , שוני במנהגי אבלות החורבן, טלטבתוך רוב ציבור, שוני במנהגי יבום
)לא תתגודדו(  על העירוב, עמידה בקריאת התורה בבית הכנסת, אמירת תחנון במקום שנהגו שלא לומר[  

 עולמות, סח  ]יד, א[

ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת( ) ]הקשר למקום הנחת תפילין של ראש[איסור "קרחה" בין העינים 

 שבילי פנחס, תשע"ז ]יד, א[

שיעורי הגר"נ  א[יד, כ] לגר אשר בשעריך תתנה ואכלה( כל נבילה)לא תאכלו  מצוות החייאת גר תושב

 שיינין, תשע"ב

]מדרבנן או מדאורייתא, קיום הברכה, נוסח הפרשה קצר ע"פ  הפרשת תרומות ומעשרות בזמנינו

שלמים מציון,  )עשר תעשר( ]יד, כב[  ב ע"פ הנהגת החזו"א[החזו"א, הפרשת תרו"מ גם תחת הכשר טו

 נשיח בחוקיך, תשע"ה   תשע"ה
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ם ביין ונשים בבגדים, בזמן הבית בבשר וביין, בזמן הזה האם היא ]שמחת גברי שמחת יום טוב
מדאורייתא או מדרבנן,  שני דינים להיות שמח ולעשות מעשי שמחה, ג' דרגות בשמחה, דין ליל יום טוב 
ראשון, האם אשה חייבת בשמחה, והאם יכולה למחול לבעלה, בגד חדש שלא לובשים בחג, תיקון 

לבית, קניית פרחים לאשה, ספר לילד, אכילת בשר עוף, שתיית יין או מיץ  תכשיט שבור, קניית כלים
 עולמות, רצט  )ושמחת בחגך( ]טז, יד[ [ענבים, שיתוף רוחניות וגשמיות, המצוה לשמח עניין ובני תורה

להלוות, לא תעשה בנמנע מלהלוות, הלוואה לצורך מחיה שותפת,  ]מצות עשהמצוות הלוואה ופרעונה 
או למסחרו בכדי להעמידו על רגליו, לעני או גם לעשיר, האם המצוה רק אחר בקשת הלווה, מה גדר 
המצוה בפריעת בעל חוב, האם רק כשהמלווה מבקש, האם מותר לאדם ללוות כשיודע שלא יוכל לשלם, 

 מנחת אשר, תשע"ז )לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך( ]טו, ז[ ים[הליכי הגביה המותרים והאסור

 ]האם חייב אדם להכניס עצמו לכלל חיוב[חיוב אכילת בכור בהמה תוך שנה, דאורייתא או דרבנן? 
 במשנת הפרשה, תשע"ו  כ[-י ה' תאכלנו שנה בשנה( ]טו, יט)כל הבכור אשר יולד בבקרך... לפנ

]סוכות ממש או ענני כבוד, שמחה יתירה בחג הסוכות, השראת השכינה  זמן שמחתנו בחג הסוכות
וחני של חג האסיף, הקשר בין ארבעת המינים אחר חטא העגל, גמר סדר הימים הנוראים, תוכנו הר

 עולמות, קעה  )ושמחת בחגך( ]טז, יד[ לשמחה בחג[

  )שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך( ]טז, טז[ מצוות עליה לרגל למי שאין לו קרקע בארץ ישראל

 מגישי מנחה, תשע"ד

)שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך( ]טז,  ]אע"פ שאין להם קרקע[ מצות חינוך קטנים לעליה לרגל

 גמעדני אשר, תשע" טז[ 

 

  :מענייני דיומא

 לקראת חודש אלול:

 

 ו"שבילי פנחס, תשעהקשר בין פרשת ראה לחודש אלול  

 נשיח בחוקיך, תשע"ו  הדרכות לקראת פתיחת 'זמן' לעליה בתורה, מהגר"נ קרליץ שליט"א

 כאיל תערוג, תשע"ו  מנהג אמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א

ביקש מחילה וחברו לבקש מחילה? אם  חטאים צריך אדם לועל א] בקשת מחילה בין אדם לחבירו
? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרט את מחל, האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

 תורה והוראה, תשע"ו  ]הנפגעלהשיג את כשאי אפשר החטא? מה הדין 

 תשע"ז  פרי ביכורים תשע"ו  "לדוד ה' אורי וישעי"אמירת 
 הרב זילברברג, תשע"ז דיני ומנהגי חודש אלול

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ י מקומות לפרשות שבוע אחרותלגליונות מרא

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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