מראי מקומות לפרשת בהר

[ול"ג בעומר]

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
נר לשלחן השבת – תשע"ו

תשע"ה תשע"ד
תשע"ג

דברי ישרים  -תשע"ה תשע"ד
סיפורי צדיקים – תשע"ה תשע"ד
פנינים – תשע"ד

תשע"ג

שבת טיש – תשע"ו
מאורות הפרשה – תשע"ג

נושא בפרשה :מצות השמיטה בשנה השביעית

שטיפת דירה בשמיטה כשהמים ישקו את הגינה [שדך לא תזרע] [כה ,ד] מעדני אשר ,תשע"ב
מלאכת הקרקע האסורה בשביעית [שדך לא תזרע] [כה ,ד] שלמים מציון ,תשע"ו
שימוש מצוה בפירות שביעית כשמפסידם [נטילת אתרוג ,שפיכת יין בהגדה] [והיתה שבת הארץ לכם

לאכלה] [כה ,ו] מעדני אשר ,תשע"ב
סגולת שנת השמיטה [והיתה שבת הארץ לכם לאכלה] [כה ,ו] פניני דעת ,תשע"ה
קדושת פירות שביעית [יצוא לחו"ל ,בליעת כלים ,הדלקה בשמן ,סחורה] [והיתה שבת הארץ לכם

לאכלה] [כה ,ו] הגר"א עוזר ,תשע"ה

עומקא דפרשה ,תשע"ה

כיצד היא חזרה בתשובה של סוחרי שביעית? [והיתה שבת הארץ לכם לאכלה] [כה ,ו] במשנת הפרשה,
תשע"ה
ביעור פירות שביעית אחר שכלה מן השדה [הוצאה מרשות ,הפקר ,הפקר בתוך הבית]
הארץ לכם לאכלה] [כה ,ו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

[והיתה שבת

נתינת פירות שביעית לגוי העובד ברשותו [והיתה שבת הארץ לכם לאכלה] [כה ,ו] אשכול יוסף,
תשע"ד
תקיעה בחצוצרות בבית המקדש ביובל [והעברת שופר] [כה ,ט] זרע ברך ,תשע"ב רוממות ,תשע"ו
מידת הביטחון בביאורו של הרבי ר' זושא [וכי תאמרו מה נאכל...וציויתי את ברכתי] [כה ,כא]

במשנת הפרשה ,תשע"ד
מידת הביטחון [וציויתי את ברכתי] [כה ,כא] מדי שבת ,תשע"ו שבילי פנחס ,תשע"ד

יובל שנת החמישים :
שנים אתה מקדש ואין אתה מקדש חודשים

[וקדשתם את שנת החמישים שנה] [כה ,ט]

זרע ברך ,תשע"ג
קדושת יובל מאחד בתשרי או מיום הכיפורים בו

[ביום הכיפורים תעבירו שופר] [כה ,י]

זרע ברך ,תשע"ג
בעניני יובל [שדה אחוזה ,ספירת היובל ,מנין היובל ,תקיעת שופר ,חזרת ירושת הבעל] מידת
הביטחון [וקדשתם את שנת החמישים שנה] [כה ,י] עומקא דפרשה ,תשע"ב
יציאה בשש שנים וביובל בעבד עברי [ושב אל משפחתו] [כה ,מא] הגר"א עוזר ,תשע"א

שאר עניני הפרשה :
ירושת גוי [וחישב עם קונהו] [כה ,ג] אשר ליהודה ,תשע"ד
שליח שמכר חפץ וביצע הונאת ממון האם בטלה השליחות [שליח לדבר עבירה]
אחיו] [כה ,יד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

[ולא תונו איש את

איסור אונאת ממון בקטן [ולא תונו איש את אחיו] [כה ,יד] אשכול יוסף ,תשע"ד
אונאת דברים [האיסור לצער אדם ,בממון ,בגוף ,כינוי שם] [ולא תונו איש את עמיתו] [כה ,יז]

תורה והוראה ,תשע"ה עולמות ,קג
עריכת סקר שוק או בירור מחירים כשאינו מתכוין לקנות [אונאת דברים] [ולא תונו איש את עמיתו]
[כה ,יז] נוה ההיכל ,תשע"ד
האם מותר לצער חבירו ולבקש סליחה על כך שדיבר עליו לשון הרע? [כשחברו לא היה מודע לכך]
מידת הביטחון [ולא תונו איש את עמיתו] [כה ,יז] שלמים מציון ,תשע"ו

אונס ביום אחרון של זמן [האם נחשב אונס ,לשבועה ,תפילה ,ממונות ,ובתי ערי חומה] [ואם לא יגאל]

[כה ,כא] הגר"א עוזר ,תש"ע
חייך קודמין [ומאידך חיוב לתת כרית יחידה לעבד] [וחי אחיך עמך] [כה ,לו] אשכול יוסף ,תשע"ד
כיצד ניתן בזמן הזה לעבור על איסור לא תרדה בו בפרך? [לא תרדה בו בפרך] [כה ,מג]

נשיח בחוקיך ,תשע"ו

בארה של תורה ,תשע"ו

קב ונקי ,תשע"ה

בני ישראל עבדי ה' ולא עבדים לעבדים [שטרי קודם] [עבדי הם] [כה ,נה] שפת אמת ,תרנ"ח
שביתת עובדים בראי ההלכה [עבדי הם] [כה ,נה] תורה והוראה ,תשע"ד
האם מותר ליהודי לפתוח חנות מזון או תחנת דלק ליד אתר עבודה זרה? [לא תעשו לכם אלילים] [כו ,א]

נשיח בחוקיך ,תשע"ו
איסור עשיית דמות אדם [בובה] [לא תעשו לכם אלילים] [כו ,א] שלמים מציון ,תשע"ו
נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור [ואבן משכית לא תתנו בארצכם] [כו ,א] נוה ההיכל,
תשע"ה עומקא דפרשה ,תשע"ד
מורא בית הכנסת [מורא מקדש] [ומקדשי תיראו] [כו ,ב] נוה ההיכל ,תשע"ב

לכבוד ל"ג בעומר – רשב"י

ונשמרתם ,כללי בטיחות חיים בדרכים ,תשע"ד
עניני ל"ג בעומר והילולא דרשב"י מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א .כאיל תערוג ,תשע"ד
שו"ת בעניני ל"ג בעומר מהגר"ח קנייבסקי שליט"א .דברי שי"ח ,תשע"ד
ל"ג בעומר ,ענינו והלכותיו .תורה והוראה ,תשע"ד במשנת הפרשה ,תשע"ה מחמדי התורה,
תשע"ג תשע"ב
מדורות ל"ג בעומר ו'בל תשחית' ,השמירה על איכות הסביבה .תורה והוראה ,תשע"ה
מנהג שריפת בגדים במדורות ל"ג בעומר [בל תשחית] נוה ההיכל ,תשע"ד
כיצד ברח רשב"י לבית המדרש? [מקום גלוי] אשכול יוסף ,תשע"ה
רשב"י ואחיה השילוני .להתעדן באהבתך ,תשע"ה
קונטרס 'אשריך שראיתיני בכך' לל"ג בעומר .אז נדברו ,תשע"ד

פנינים לכבוד ל"ג בעומר .פנינים ,תשע"ד
הדלקת טו"ב נרות בל"ג בעומר .במשנת הפרשה ,תשע"ה
הילולא ביום פטירת צדיק נר יששכר ,תשע"ג
מחלוקת רשב"י וחבריו לגבי היחס לרומאים .הרב אביגדור מילר ,תשע"ג דפי עיון ,תשע"ג
מנהגי ל"ג בעומר של הבני יששכר מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה תשע"ג
דברי רבי שמעון בר יוחאי – יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין .זרע ברך ,תשע"ה שבילי
פנחס ,תשע"ד
השתטחות על קברי צדיקים[ .תפילה לצדיק ,לנפטר ,למלאכים] עומקא דפרשה ,תשע"ה נוה
ההיכל ,תשע"ב עולמות ,שכב
יציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקים .נוה ההיכל ,תשע"ב
להסתכן כדי ללכת לקברי צדיקים [קבר יוסף בשכם] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב
כהנים על קברי צדיקים .תורה והוראה ,תשע"ה מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג

עולמות ,יא

הליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים .שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

~

~

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

~

תשע"ב

~
תשע"ד

~

~
תשע"א

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