מראי מקומות לפרשת אמור
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
נר לשלחן השבת – תשע"ה תשע"ג תשע"ד
דברי ישרים  -תשע"ג תשע"ד
סיפורי צדיקים – תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
פנינים – תשע"ג תשע"ד
עבודות בפרשה – תשע"ד
שבת טיש – תשע"ו
מידות טיש – תשע"ו
מאורות הפרשה – תשע"ג

נושא מיוחד [מעניני דיומא]  :ספירת העומר
הלכות ספירת העומר בקצרה .חברת יגדיל תורה בעלזא .יתרון דעת ,תשע"ה
ספיקות ספירת העומר למי שעבר את קו התאריך הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
'תמימות' בספירת העומר [מחמת המצווה או מחמת הספירה] עולמות ,ב
קיום ספירת העומר כשנגרם בזה עבירה למפרע הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
שכח לספור ספירת העומר בלילה ונזכר ביום נר יששכר ,תשע"א
מנהג תימן לספור ספירת העומר בארמית .קב ונקי ,תשע"ד
שומע כעונה בספירת העומר הגר"א עוזר ,תשע"ה
לא יאמר לחבירו מה ספירת העומר של היום לפני שיספור בעצמו מחמדי התורה ,תשע"ה
המתפלל ערבית מאוחר ,האם יספור ספירת העומר בתחילת הלילה? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ה

אשה הסופרת ספירת העומר האם תברך? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד
המסתפק בספירת העומר ,האם רשאי לברך ולספור את שתי הספירות מספק? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד תשע"ב
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
הגיע בסוף ערבית ,האם יספור עמם ספירת העומר ברוב עם ,או יתפלל ערבית קודם [תדיר ,וברוב עם] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ג
התפלל עם הציבור מבעוד יום כיצד יספור [ספירה בתנאי ,ספירה מייד בלא ברכה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
חשיבות ימי ספירת העומר דרכי החיזוק ,תשע"ה שפת אמת ,תרל"ב פניני דעת ,תשע"ו פרי ביכורים ,תשע"ו
במשנת הפרשה ,תשע"ד
המסופק אם שכח לספור יום שלם ,האם יספור בברכה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תשע"ד תשע"ה תורה והוראה ,תשע"ה
ספירת העומר מצווה אחת או מצווה נפרדת בכל יום ויום שלמים מציון ,תשע"ו שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד
הערות בספירת העומר [ספר 'שבועיים' ,כיון לא לצאת ,לעומר או בעומר ,זמנה במוצ"ש ,שומע כעונה] עומקא דפרשה ,ע"ב
תיקון [או שיבוש] ספירת העומר בתוך כדי דיבור עולמות ,שפג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

תשע"ד

ספירה בחשבון [עשרה ימים כפול שנים ,בר"ת ,טעה בחשבון ותיקן תכ"ד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
קטן שהגדיל במהלך ספירת העומר מאור השבת ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד עולמות ,ג
שכח לספור ספירת העומר בלילה ,ונזכר בבין השמשות למחרת הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
עבד שיצא לחירות באמצע ימי הספירה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
מתי יש אומדנא שאינו מתכוון למצוות ספירת העומר? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
האם יש חובה לחנך קטן בספירת העומר [דרבנן או דאורייתא ,מצוה החלה בלילה כשישן] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג
המצטער בשערו הארוך בספירת העומר ,הרשאי להסתפר [דין מצטער בישיבת סוכה] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב
ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן או מדאורייתא ,והנפק"מ מאור השבת ,תשע"ה תורה והוראה ,תשע"ב
ספירת העומר בחו"ל בליל יום טוב שני של פסח [לפני הסדר או אחריו] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ד תשע"ד
ספירת העומר בזמן תוספת שבת ויום טוב הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
אמר ביום השביעי היום שבעה ימים ולא אמר 'שהם שבוע אחד' וכן הלאה ,האם יצא? מאור השבת ,תשע"ד
משמעות נוסח ספירת העומר [ספרדי אשכנזי] נוה ההיכל ,תשע"ב
איסור 'חדש' ומצוות ספירת העומר בזמן הזה הגר"א עוזר ,תש"ע
ספירת העומר או קידוש לבנה ,מה קודם? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

זרע ברך ,תשע"ג

טומאת כהנים :
איסור לטמא כהן קטן [ספיה בידים ,בכהן ובשאר איסורים] [אמור  ...ואמרת] [כא ,א] עולמות ,קב
ניסיונות היחיד בחברה [לנפש לא יטמא בעמיו] [כא ,א] מדי שבת ,תשע"ו
טומאת כהן לקבורת אשתו ,מדאורייתא ,או מדין מת מצוה? [כי אם לשארו] [כא ,ב] מעדני אשר ,תשע"ג
טומאת כהן לקבורת אשתו ,שעמד לגרשה ונפטרה [כי אם לשארו] [כא ,ב] מעדני אשר ,תשע"ג
האם כהן נטמא לקבורת קרובו ,כשניתן להשיג ישראלים או גוים בשכר? [כי אם לשארו] [כא ,ב] מעדני אשר ,תשע"ב
דינו של ספק חלל [האם דומה לספק ממזר] [כי אם לשארו] [כא ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
כיצד נכנס שמואל האמורא [שהיה כהן] לבית קברות? [כי אם לשארו] [כא ,ב] אשכול יוסף ,תשע"ג
האם כהן נטמא לספק קרוב? [כי אם לשארו] [כא ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
כיצד כהן יטמא לאביו הרי הוא אביו רק מכח חזקה [כי אם לשארו] [כא ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
כהן אינו נטמא לקבורת אשתו הפסולה לו בחברה [כי אם לשארו] [כא ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
האם כהן נטמא לקבורת גדול הדור? [כי אם לשארו] [כא ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד
כשיש לכהן קרוב שנפטר בעיר קרובה ושני קרובים שנפטרו בעיר רחוקה ,להיכן ילך? [אין מעבירין על המצוות או ריבוי
מצוות ,תדיר או אין מעבירין] [ולאחותו ...לה יטמא] [כא ,ג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

קדושת כהנים :
שליח לדבר עבירה בקדושי גרושה לכהן [ואשה גרושה מאישה לא יקחו] [כא ,ז] זרע ברך ,תשע"ה
נאמנות עד אחד לענין כהונה [וקידשתו] [כא ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"ג
האם כהן יכול למחול על כבודו ,ובמה כופין אותו [וקידשתו] [כא ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"ה אשר ליהודה ,תשע"ד
האם כהן הנשוי לישראלית ,יתן בשבת יין וחלה לאשתו קודם או לבנו הכהן? [וקידשתו] [כא ,ח] מעדני אשר ,תשע"ד
מדוע בסעודת הגאולה לעתיד לבוא יברך דוד המלך ולא אהרן הכהן [וקידשתו] [כא ,ח] מעדני אשר ,תשע"ד
עניני קדימה בכהנים ,מדבריו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א [וקידשתו] [כא ,ח] דברי שי"ח ,תשע"ד
מצות קדושת כהן ,בכהן קטן או בעל מום [וקידשתו] [כא ,ח] זרע ברך ,תשע"ה
מדוע אין הכהנים מברכים :ברוך שעשני כהן [וקידשתו] [כא ,ח] אשכול יוסף ,תשע"ה

שאר עניני הפרשה :
אכילת נשי ועבדי כהן תרומה מדוע אין הכהנים מברכים :ברוך שעשני כהן [הם יאכלו בלחמו] [כא ,יא] הגר"א עוזר ,תשע"ד
כהן שקידש אשה בפירות תרומה ,האם שוויה כמחיר השוק או כמחיר ששווה לכהן? [הם יאכלו בלחמו] [כא ,יא] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ג
ישראל שקידש כהנת בתרומה [הם יאכלו בלחמו] [כא ,יא] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
השריית השכינה על ציבור של עשרה מישראל [ונקדשתי בתוך בני ישראל] [כב ,לב] שבילי פנחס ,תשע"ו
ברכת הגומל בפני עשרה ,מדין דבר שבקדושה ,או פרסומי מילתא? [ונקדשתי בתוך בני ישראל] [כב ,לב] זרע ברך ,תשע"ג
היאך החריב הקב"ה את ביהמ"ק לפני שבנה מקדש חלופי [לא ליסתור איניש ביה כנישתא[ ]..ושמרו את משמרתי] [כב ,ט]

שבילי פנחס ,תשע"ו
המאחר בתפילת שבת מה יעדיף פסוקי דזמרה או נשמת? [מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם] [כג ,ב] חמדת ההלכה ,תשע"ו
האם שבת נקראת 'מועד' ? [מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם] [כג ,ב] זרע ברך ,תשע"ה
האם צריך לומר ברכת החודש מעומד? [מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם] [כג ,ב] זרע ברך ,תשע"ג
משמעות שם יום טוב ,מחמת איסור מלאכה או על שם השמחה? [מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם] [כג ,ב] זרע ברך ,תשע"ד
טעימת התבשילין בערב שבת [הטעם ,ע"י מי ,זמן הטעימה] [מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם] [כג ,ב] מאור השבת  ,תשע"ג
טעימת התבשילין בערב שבת [ברכה לפניהם ואחריהם ,המתנה בין בשר לחלב] [מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם] [כג ,ב]

עולמות ,שע
עניני יום טוב [בישל בשבת למומר ,שמחת יום טוב ,בפת בבשר ביין ,נשמה יתירה ביום טוב ,קידוש ביום טוב]
תקראו אותם במועדם] [כג ,ב] עומקא דפרשה ,תשע"ד

[מועדי ה' אשר

רחיצה בשבת וביום טוב [בחמים ,מתי הוחמו ,בצונן ,חלק מגופו] [ששת ימים תעשה מלאכה] [כג ,ג] עולמות ,שג
לכידת פורץ או עבריין בשבת [איסור צידת אדם] [לא תעשה כל מלאכה] [כג ,ג] נוה ההיכל ,תשע"ד
לכידת בעלי חיים בשבת [סגירת חלון מחמת קור ,בעל חיים איטי ,ישן ,שאין במינו ניצוד] [לא תעשה כל מלאכה] [כג ,ג]

דברי הלכה ,תשע"ו
קדושת החיים [הקשר בין הריגת המגדף לפסוקים האחרונים בפרשה [מכה נפש בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת] [כד ,יז]

ממשנתה של תורה ,תשע"ד
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שיעורי הרב ברוך רוזנבלום תשע"א
קובץ גליונות ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור לפרשת אמור
תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת אמור ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול

( 30עמ')

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

