לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת אמור

פרשת אמור
קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

באתר "בינינו" :
(קישורים להורדה חינם)
[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני
אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

ניתן להעביר או

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שיח

משנתה של תורה

קול יעקב

להפיץ דף זה

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

לתועלת הרבים

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

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

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

לצפיה בעשרות

[לפי סדר א' ב']

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

שיעורים על
פרשת אמור

באתר "בינינו" :

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

נושא בפרשה :איסור טומאת כוהנים
נושא בפרשה :קדושת כהונה

למאגר עלוני

נושא בפרשה :ספירת העומר

פרשת השבוע

נושא בפרשה" :טועמיה" בערב שבת
נושא בפרשה :קידוש השם

ומועדים

שאר עניני הפרשה:

(גם משנים

מענייני דיומא :פסח שני
מענייני דיומא :לכבוד ל"ג בעומר  -רשב"י

קודמות)

נושא בפרשה :איסור טומאת כוהנים

באתר "בינינו" :

איסור לטמא כהן קטן [ספיה בידים ,בכהן ובשאר איסורים ,מהתורה או מדרבנן ,טעם האיסור ,איסור
ספיה בדבר שאסור מדרבנן ,אפרושי קטן מאיסור דרבנן ,חיוב מיוחד לאב או ככל אדם ,איסור כללי מצד
עצמו [כעין איסור לפני עור לא תתן מכשול] או שהאיסור הוא חלק מהלאו המסוים [כשמאכילו שרצים,
עובר הגדול בלאו דשרצים] ,מהי ספיה האסורה ,ציווי על קטן לעשות איסור ,הגשת מאכל אסור לפני
הקטן ,העמדת קטן בסמוך למאכל אסור ,מאיזה גיל נאמרו איסור ספיה לקטן והחיוב להפרישו מאיסורא,
האם מותר להאכיל קטן דבר שאיסורו רק משום חומרא או מנהג ,דבר שהאסור רק מחמת הזמן ,ספיה
בספק איסור ,ספיה באיסור עשה ,ספיה באיסור שנחלקו בו הפוסקים ,המתנת שש שעות בין בשר לחלב
בילדים קטנים ,אישפוז קטן שוטה במוסד בו יאכל מאכלות אסורים ,פתיחת מקרר בשבת ,צעצועים
משמיעי קול בשבת] (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,

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

תשע"ג
טומאת כהן לקבורת אשתו ,שעמד לגרשה ונפטרה (כי אם לשארו) [כא ,ב] מעדני אשר ,תשע"ג

שינויים

טיסת כהנים מעל בית קברות [אהל מאהיל ,ואוהל חוצץ בפני הטומאה ,אוהל המיטלטל אוהל זרוק,
הדומה והשונה בין מטוס לספינה שבים וטלית המתנופפת ברוח ,גודלו של המטוס ,כלי הבא במידה,
חומרים ממנו עשוי המטוס ,מטוס הסגור בהמראתו האם נחשב כמו צמיד פתיל ,כניסה לשקיות גדולות

לצפיה בעשרות

ואטומות ,צרוף ספיקות נוספים בהלכות טומאת כוהנים ,ספק טומאה ברה"ר טהור] (או בקבר) [יט ,טז]

שיעורים על

עולמות ,רסב תורה והוראה ,תשע"ג
טיסת כהן במטוס שיש בו ספק טומאה פניני אי"ש ,תשע"ח

האם כהן נטמא לקבורת קרובו ,כשניתן להשיג ישראלים או גוים בשכר?

(כי אם לשארו) [כא ,ב]

מעדני אשר ,תשע"ב

פרשת אמור

באתר "בינינו" :

דינו של ספק חלל [האם דומה לספק ממזר] (כי אם לשארו) [כא ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תשע"ד
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

[נשאה בהיתר ונאנסה ,ספק סוטה ,איסור דרבנן] (כי אם

לשארו) [כא ,ב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

האם כהן נטמא לקבורת גדול הדור? (כי אם לשארו) [כא ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד

האם כהן גדול מותר להיטמא לאשתו? [מדאורייתא ,מדרבנן ,בגדולה או בקטנה ,ירושת הבעל ,האם
היא כמת מצוה] (כי אם לשארו) [כא ,ב] עשר עטרות ,תשע"ח

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

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

המסר הנלמד מטומאת כוהנים אף בזמן הזה [השוכן איתם בתוך טומאתם] זרע שמשון ,תשע"ח

טומאת כהנים [מחמת ריבוי מצוותיהם הוזהרו על טומאה ,או מחמת קדושת עבודתם במקדש ,נפק"מ
לנשים משבט הכהונה ,וכן בזמן הזה שאין עבודה במקדש] האיחוד בחידוד ,תשע"ז

ניתן להעביר או

להטמא למת מצוה 'דחויה' או 'הותרה'? (ועל כל נפשות מת לא יבוא) [כא ,יא] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

רביעית דם הבאה משני מתים ,מפני מה מטמאת?

(ועל כל נפשות מת לא יבוא) [כא ,יא] מלאכת

להפיץ דף זה

מחשבת ,תשע"ח

לתועלת הרבים

נושא בפרשה :קדושת כהונה

ובתנאי שלא

מוחזק לכהן בגלל שם המשפחה משכיל לדוד ,תשע"ח

יבוצעו בו

שליח לדבר עבירה בקדושי גרושה לכהן (ואשה גרושה מאישה לא יקחו) [כא ,ז] זרע ברך ,תשע"ה

שינויים

נאמנות עד אחד לענין כהונה (וקידשתו) [כא ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"ג

איסור נישואי כהן לגרושה לדעת בית שמאי

[שאדם מגרש אשתו רק מחמת ערות דבר] האיחוד

בחידוד ,תשע"ג

האם כהן יכול למחול על כבודו ,ובמה כופין אותו?

(וקידשתו) [כא ,ח]

הגר"א עוזר ,תשע"ה

אשר

לצפיה בעשרות
שיעורים על

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

פרשת אמור

באתר "בינינו" :

אשר ,תשע"ד
קדימה בכהנים ,מדבריו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א (וקידשתו) [כא ,ח] דברי שי"ח ,תשע"ד
האם יש להקדים כהן ב"תור" במכולת? שיעורי ליל שישי ' -ישיבת ברכת יצחק' ,תשע"ה

למאגר עלוני

מדוע יש שני פסוקים לקדש את הכהנים בעל כרחם (וקידשתו) [כא ,ח] מלאכת מחשבת ,תשע"ז
מצות קדושת כהן ,בכהן קטן או בעל מום (וקידשתו) [כא ,ח] זרע ברך ,תשע"ה

האם כהן נאמן לומר שבא על גרושה ,לפסול את העובר כחלל?

(ואשה גרושה מאישה לא יקחו) [כה,

ז] מלאכת מחשבת ,תשע"ז
מדוע אין הכהנים מברכים :ברוך שעשני כהן? (וקידשתו) [כא ,ח] אשכול יוסף ,תשע"ה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

נושא בפרשה :ספירת העומר

באתר "בינינו" :
עניני ספירת העומר [איסור אכילה חצי שעה קודם זמן ספיה"ע ,נוסח הנני מוכן וכו' קודם ספירת
העומר" ,בעומר" ו"לעומר" ,תחינות אחר הספירה ,ספירה בבין השמשות ,אשה בברכת ספירת העומר,
קטן שהגדיל בימי העומר ,היודע שבהמשך לא יוכל לספור ספה"ע ,המסתפק מה מנין הספירה היום,
ספירת העומר בכתיבה ,ספר כדין וחזר תוכ"ד ,נזכר בבין השמשות שלא ספר בליל אתמול ,שכח לספור

ניתן להעביר או

יום האם יכול לברך בשביל אחר] פניני אי"ש ,תשע"ח

שו"ת בעניני ספירת העומר מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

כאיל תערוג ,תשע"ז

פסקי הלכות הגרש"ז אויערבאך זצ"ל  -בעניני ספירת העומר [אכילה קודם ספירה עם שומר,
אמירת לקיים מצוות עשה בלשם יחוד ,בעומר או לעומר ,להתנות שספירה בלא ברכה לא תחשב למצווה,
דילג יום אחד האם יכול להוציא ,ספר כהוגן וחשב שטעה ,קטן שהגדיל ,היודע שיפסיד יום בספירה ,ספר
למחרת בבין השמשות ,לחפש בליל שבת את כרטיס הספירה הנכון] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר
ושבועות ,תשע"ח (עמ' שמ)
מצוות ספירת העומר מנחת אשר ,תשע"ח

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

פסקי הלכות הגרי"ש אלישיב זצ"ל  -בעניני ספירת העומר [אכילה קודם הספירה ,שומר לאכילה,
קטן שהגדיל ,היודע שיפסיד יום בספירה ,סעודת רשות ,ריקודים ומחולות ,שמיעת קלטות] בנתיבות
ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' שמה)

פסקי הלכות הגר"מ קליין זצ"ל מאונגוואר  -בעניני ספירת העומר [קטן שהגדיל ,בר מצוה ,זמן
הספירה ,ספירה בציבור ,חינוך לקטנים ,ברכה במוצ"ש באמצע סעודה שלישית ,להתנות שספירה בלא
ברכה לא תחשב למצווה ,הלומד בשו"ע וקרא ספירת היום ,לבישת בגדים חדשים בימי הספירה] בנתיבות
ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' שנ)
הלכות ספירת העומר  -הרב מרדכי יעקב מאיר עיטורי מרדכי ,תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת אמור

באתר "בינינו" :

פסקי הלכות הגר"ש וואזנר זצ"ל  -בעניני ספירת העומר [קטן שהגדיל ,מתפלל ביחידות ,שכח
לספור ,שליח ציבור ,רב ששכח ,היודע שיפסיד יום בספירה ,נזכר בבין השמשות ,הפרשי שעות ,בר מצוה,
זמן הספירה ,ספירה בציבור ,חינוך לקטנים ,ברכה במוצ"ש באמצע סעודה שלישית ,להתנות שספירה
בלא ברכה לא תחשב למצווה ,הלומד בשו"ע וקרא ספירת היום ,לבישת בגדים חדשים בימי הספירה]

למאגר עלוני

בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' שנד)

פסקי הלכות הגר"נ קרליץ שליט"א  -בעניני ספירת העומר [קטן ששכח ,קטן שישן ,זקן וחולה
לספור בישיבה ,קידוש לבנה וספירה ,אין יכול לברך יהרהר הברכה ,הפסק לאמן ,תיקן את חברו ,הסופר

פרשת השבוע

בזמן רבינו תם ,שמיעת שירים מוקלטים] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' שנז)

פסקי הלכות הגר"ח קנייבסקי שליט"א  -בעניני ספירת העומר [נשים ,לשם יחוד ,ספירה בתנאי,
רב ששכח ,קטן ששכח ,קטן שהגדיל ,חולה ששכח ,יודע שיאנס ,כולם מברכים] בנתיבות ההלכה  -ספירת
העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' שנח)

הלכות ספירת העומר בקצרה .חברת יגדיל תורה בעלזא

יתרון דעת ,תשע"ה

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

הנהגות הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספירת העומר [אינו אומר לשם יחוד ולא פסוקים קודם
הספירה ,בעומר ולא לעומר ,הורה לאשתו ובנותיו לספור בברכה והיה מזכיר להם ,ואביו זצ"ל היה תולה
פתק על המראה עבורן ,לא התענה בה"ב ,בל"ג בעומר לא אמר תחנון ולא נהג שום מנהג אחר ,לא נמנע
משהחיינו על פרי חדש ,לא הקפיד להוסיף במכתב את יום הספירה ,נסתפק באומר לחברו ימי הספירה

באתר "בינינו" :

ברמז  -כמספר קני המנורה] דברי שי"ח ,תשע"ו

הלכות מצויות לספירת העומר

שמעתא עמיקתא ,תשע"ז

זמנה:

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

ספירת העומר אחר תפילת ערבית [מדין תדיר] והלא קר"ש ותפילת ערבית מעיקר הדין דינם בכל

לתועלת הרבים

הלילה ,וספירת העומר יש ענין להקדימה משום 'תמימות'? [קונטרס ובו  70תירוצים] עיון הפרשה,

ובתנאי שלא

'תמימות' בספירת העומר [שכח ולא ספר יום אחד ,להמשיך ולספור בברכה ,כל ימי הספירה מצוה

יבוצעו בו

תשע"ז (עמ' קמב ואילך)

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

אחת  ,או בכל לילה מצוה נפרדת ,כשיודע מראש שלא ישלים ספרתו האם יתחיל בברכה ,האם ברכותיו

שינויים

לבטלה למפרע ,ספירת העומר בלשון הקודש שאינו מדבר בה ,אמירה או ספירה ,רב או ש"ץ שדילג יום]
עולמות ,ב

עולמות ,תכב

המתפלל ערבית מאוחר ,האם יספור ספירת העומר בתחילת הלילה?

שמעתא עמיקתא ,תשע"ה

דברי הלכה ,תשע"ז

הגיע בסוף ערבית ,האם יספור עמם ספירת העומר ברוב עם ,או יתפלל ערבית קודם? [תדיר,
וברוב עם] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת אמור

התפלל עם הציבור מבעוד יום ,כיצד יספור? [ספירה בתנאי ,ספירה מיד בלא ברכה[ הגר"א גניחובסקי,

באתר "בינינו" :

תשע"ה
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג האיחוד בחידוד ,תשע"ה

ספירת העומר בזמן תוספת שבת ויום טוב

בסעודה שלישית האם אפשר לומר 'רצה' לאחר ספירת העומר? [הנמצא בסעודה שלישית ,והמנין
היחיד בישוב שבו הוא נמצא כבר התפללו ערבית ועומדים לספור ספירת העומר ,ומכיון שהוא רוצה לקיים
את מצות ספירת העומר ברוב עם הוא מפסיק באמצע הסעודה וסופר עמהם ספירת העומר .האם יוכל
להזכיר "רצה" בברכת המזון ,או שמכיון שכבר ספר ספירת העומר ששייכת ליום הבא ,שוב אינו יכול
להזכיר קדושת שבת ששייכת ליום שעבר] וישמע משה ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

ספירת העומר או קידוש לבנה ,מה קודם? [גדר 'תדיר' לפי הכמות או לפי הפיזור בשנה  -קידוש לבנה
מועט בכמות אך מפוזר יותר בשנה ,שעירי ראשי חודשים מול שעירי רגלים ,ספירת העומר או ברכת המזון

ומועדים

דשבת ,ספירת העומר או קידוש דשבת ,ותן טל ומטר או 'עננו' ,שיר של יום או 'לדוד ה'] הגר"א גניחובסקי,

(גם משנים

תשע"ד

ספירת העומר [תמימות ,ספירת יום ,ספירה בתחילת הלילה ,בספק חשיכה ,מצוה נדירה מול מצוה
תדירה ,האם יש סייג עד חצות] גיליון מעשה כהן ,תשע"ח (עמ' תשפ"ח)

ספירת העומר בין השמשות ובפלג המנחה
תשע"ח (עמ' כה)

גיליון מעשה כהן ,תשע"ח (עמ' תשצ"ה)

אספקלריא,

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

קודמות)
באתר "בינינו" :

ספירת העומר בבין השמשות [הרב מרדכי הלוי פטרפרוינד שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר
ושבועות ,תשע"ח (עמ' פז) פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' כב)

ספירת העומר למי שעבר את קו התאריך

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מז)

מי שאינו יכול לספור בפיו פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' יח)

החושש שלא יוכל להשלים ספירת העומר ,האם ימנה בברכה?

שמעתא עמיקתא ,תשע"ד

יודע שיהיה אנוס מלספור יום אחד ,האם יספור עד אז בברכה?

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יט) פניני

חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' טו)

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

נוסח הברכה:

יבוצעו בו
אמירת 'לשם יחוד' קודם ספירת העומר

פרי ביכורים ,תשע"ז נוה ההיכל ,תשע"ה

שינויים

אמירת הנני מוכן לקיים מצוות עשה [איסור בל תוסיף] ירחון האוצר (טו) ,תשע"ח (עמ' מג)
הנוסח הקדום לומר בברכה "שהיום יום פלוני" מלאכת מחשבת ,תשע"ז

מנהג תימן לספור ספירת העומר בארמית

קב ונקי ,תשע"ד

משמעות נוסח ספירת העומר [ספרדי אשכנזי ,שהיום יום פלוני ,בעומר לעומר] נוה ההיכל ,תשע"ב

מדוע אין ברכת "שהחיינו" בספירת העומר? [ברכת שהחיינו על שני מינים ,ברכת שהחיינו על דבר
שאינו בפניו] [הרב נחום קסטנר שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' קעז)
[הרב נחום זאב רוזנשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' קמג)

ברכת העומר להוציא אחרים

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת אמור

באתר "בינינו" :

[הרב צבי פסח פראנק זצ"ל] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות,

תשע"ח (עמ' טז)
עמידה בברכת המצוות [בספירת העומר ,בשומע כעונה] [הרב איתמר גרבוז שליט"א] בנתיבות ההלכה -
ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' עח)

ברכת ספירת העומר

למאגר עלוני

[הרב נחום קסטנר שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח

(עמ' קעב)

פרשת השבוע

התפילות אחר ספירת העומר [יהי רצון ,מזמור 'אלוקים יחננו' ,אנא בכוח ,ברוך שם כבוד מלכותו,
ריבונו של עולם] [הרב נחום זאב רוזנשטיין שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח

ומועדים

(עמ' שלב)

(גם משנים
הספירה:

קיום ספירת העומר כשתגרם בכך עבירה למפרע

קודמות)
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

ספירת העומר מצווה אחת או מצווה נפרדת בכל יום ויום?

באתר "בינינו" :

שלמים מציון ,תשע"ו שמעתא עמיקתא,

תשע"ד

לא יאמר לחברו מה ספירת העומר של היום לפני שיספור בעצמו

מחמדי התורה ,תשע"ה שמעתא

עמיקתא ,תשע"ח

ספירת העומר וברכתה [האם הברכה חלק מהספירה ,זכר למקדש ,ספירת היחיד או הציבור ,מדוע אין
ברכת שהחיינו ,ספירת השבועות היא לעומר וספירת הימים למנחה חדשה ,האם ניתן להוכיח מכך שחג
השבועות הוא דאורייתא אף בזה"ז שספירת העומר היא דאורייתא] ירחון האוצר (ג) תשע"ז (עמ' יט-מ)

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ספירת העומר וחג השבועות [מדוע הספירה מהבאת העומר לקרבן הביכורים היא חיוב על כאו''א בכ''מ
ולא רק על הבי''ד או הכהנים ,מדוע הספירה בזה''ז דליכא קרבנות היא מדאורייתא להרמב''ם וכמה
ראשונים .מדוע שורש הספירה מיצי''מ למ''ת נסתרת היא לגמרי בתורה .כמו גם חג השבועות שהוא חג
מתן תורתינו ,מדוע הרבתה התורה במצוות ובזכר ליצי''מ ולא הרבתה בזכר למעמד הר סיני ומ''ת שהם
גם יסוד האמונה ויותר מיצי''מ ,מעמד הר סיני כפה עליהם הר כגיגית ומאידך הגיעו למדרגת אדה''ר

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קודם החטא ,הכל מודים בעצרת דבעינן לכם מ''ט יום שניתנה בו תורה הוא ,מדוע בשבועות לא נוהגים
שמחה יתירה משא''כ בשמחת תורה והכנסת ס''ת] אמרי עוזר ,תשע"ז

מצוות ספירת העומר [שמיעה מאחר ,הבנת הספירה ,ספירה בראשי תיבות ,ספירה בכתב ,ספירה בספק,
ספירת השבועות] [הרב נחום קסטנר שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ'
קנה)

לצפיה בעשרות
שיעורים על

תמימות בספירת העומר [דילג יום אחד ,מצוה אחת או מ"ט מצוות ,ספר ביום ,תמימות בימים או

פרשת אמור

שיטת הגאונים בספירת העומר [ספירת היום הראשון ,דילג יום אחד ,מתי יספור יום האתמול] [הרב

באתר "בינינו" :

בספירה] [הרב נחום קסטנר שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' קנט)

נחום קסטנר שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' קסב)
האם אפשר באמצע תפילת עמידה לצאת ידי חובת ספירת העומר? [שומע כעונה] שיעורי ליל שישי
 הגרב"מ זילברברג שליט"א ,תשע"ושוטה שספר בזמן מחלתו והבריא ,האם ימשיך לספור בברכה?פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' ח-י)

הערות בספירת העומר [ספר 'שבועיים' ,כיון לא לצאת ,לעומר או בעומר ,זמנה במוצ"ש ,שומע כעונה]
עומקא דפרשה ,תשע"ב
חולה מאושפז בבית חולים ומסופק כמה סופרים היוםף האם יסמוך על גוי או קטן? פניני חשוקי
חמד ,תשע"ח (עמ' ו)
חולה השומע ספירת מחברו האם חייב לעמוד? [שומע כעונה] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' ח-י)

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

ספירת העומר בהרהור [הרהור כדיבור ,האם דינו כדין שומע כעונה בספירת העומר] [הרב נחום קסטנר

קודמות)

שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' קסט)
ספירה בחשבון [עשרה ימים כפול שנים ,בר"ת ,טעה בחשבון ותיקן תכ"ד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

ספירת העומר [ספירת הנשים ,מי שעתיד לחסר יום בספירה ,סופר בלא הבנה ,סופר בספק ,בלשון אחרת,

באתר "בינינו" :

ברמז ,בהרהור ,בכתיבה] גיליון מעשה כהן ,תשע"ח (עמ' תשצ"ט)

עמידה בספירת העומר [עמידה וקימה ,בזמן הברכה ובספירה ,שיטת המחזור ויטרי] [הרב נחום קסטנר
שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' קפג)

ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן או מדאורייתא ,והנפק"מ
תשע"ב

מאור השבת ,תשע"ה

תורה והוראה,

זרע ברך ,תשע"ג [הרב שבתאי עלזאס שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות,

תשע"ח (עמ' קנ)
דעת הרמב"ם בעניין ספירת העומר בזמן הזה ירחון האוצר (ג) תשע"ז (עמ' מ-נב)

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן או מדאורייתא [בירור דעת הראשונים ,ובענין ברכה על מנהג ,העדר
ברכה על חבטת הערבה בהושענא רבה ,ברכה שהיא רק זכר למקדש האם מברכים עליה ,השוואת ההלכה

ובתנאי שלא

לכורך בליל הסדר] ירחון האוצר (טו) ,תשע"ח (עמ' יג)
שומע כעונה בספירת העומר ובהלל [בשירת הים ,בברכות ,בחזרת הש"ץ] הגר"א עוזר ,תשע"ה תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

שומע כעונה בספירת העומר

[בשאר מצוות ,ובכל ספק חיוב ברכה ,ספירת העומר בזמן הזה] גיליון

מעשה כהן ,תשע"ח (עמ' תת"ז)

האומר את ימי ספירת העומר ללא כוונה למצוה

לצפיה בעשרות

גיליון מעשה כהן ,תשע"ח (עמ' תתכ"ז)

שיעורים על

האם אונן חייב בספירת העומר? שמעתא עמיקתא ,תשע"ג

פרשת אמור

טעויות בספירה:

באתר "בינינו" :
המסתפק בספירת העומר ,האם רשאי לברך ולספור את שתי הספירות מספק?
תשע"ד

נר יששכר ,תשע"ב

שמעתא עמיקתא,

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

ספק דרבנן לענין ברכה  -ברכת ספירת העומר בבין השמשות [ברכה על תקיעת שופר בבין השמשות,
ברכת מקרא מגילה בבין השמשות ,ברכת נטילת לולב בבין השמשות ,ברכת עירובי חצרות בבין השמשות,
בין השמשות דליל החג ובין השמשות דצאת החג ,במצוה דאורייתא וא דרבנן ,האם הברכה היא חלק מן

פרשת השבוע

המצוה או לא] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' קכז)
ספר ספירה לא נכונה ,האם יצא מש"ץ שספר כהוגן? שיעורי ליל שבת ,תשע"ז

תיקון [או שיבוש] ספירת העומר בתוך כדי דיבור [האם הדיבור השני מבטל את הדיבור הראשון ,או
שהדיבורים מתחברים זה לזה ,האם חזרה מדיבורו בתוך כדי דיבור רק "מתקנת" או גם "מקלקלת",
דיבור שאינו מבטל את מה שאמר קודם ,אלא מוסיף על הדיבור הראשון ,התחיל לברך ביום החמישי של
ספירת העומר כדי לומר "היום ארבעה" ,שסבר שהיום ארבעה ,ונזכר בתוך כדי דיבור וסיים "חמשה",
האם ספר כדין ,ספר ספירת העומר כהוגן ,וסבר שטעה וחזר בו תוך כדי דיבור וספר שלא כהוגן  -האם
כשנתבררה לו טעותו למחרת רשאי להמשיך ולספור בברכה ,האם ניתן להשוות את דיני ספירת העומר
להלכות ברכות ותפילה]

עולמות ,שפג

למאגר עלוני

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

טעויות בספירת העומר [טעה כלא ספר כלל ,טעה בימים ודייק בשבוע ,הסופר בלשון הקודש ואינו מבין
כלל מה הוא סופר ,הבדל בין מחשבתו לבין מה שהוציא בפיו] הגר"י רובין שליט"א  -קהילת בני תורה,
תשע"א

ספקות וטעויות בספירה

תורה והוראה ,תשע"ב תורה והוראה ,תשע"ה

ניתן להעביר או

ספק ספיקא בספירת העומר ירחון האוצר (טו) ,תשע"ח (עמ' נד) שלמים מציון ,תשע"ח

מתי יש אומדנא שאינו מתכוון למצוות ספירת העומר

להפיץ דף זה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

אמר ביום השביעי היום שבעה ימים ולא אמר 'שהם שבוע אחד' וכן הלאה ,האם יצא?

מאור

השבת ,תשע"ד
הזכרת ימים ושבועות בספירת העומר [טעויות שונות] מאור השבת ,תשע"ד

הסופר בבין השמשות כתחילת היום אינו יכול להוציא חברו הסופר בין השמשות כסוף היום
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
ספר היום ארבע עשר יום ,שהם שבוע אחד ושבעה ימים לעומר האיחוד בחידוד ,תשע"ד

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

"ברירה" בספירת העומר [בתקיעות שופר תקיעה אחת אינה עולה לשני סדרים ,עניני ברירה במצוות
אחרות ,נתינת גט ,אפיית מצות 56 ,עמ'] דפי עיון ,תשע"ד

נתכוון לספור את הספירה של אתמול וספר את הספירה של היום

לצפיה בעשרות

וישמע משה ,תשע"ד

שיעורים על

אמר "היום יום" והפסיק בדיבור האם הפסיד הברכה? וישמע משה ,תשע"ד
תיקון ברכת ספירת העומר כשטעה בספירה ,והמברך קודם שידע את יום הספירה גיליון מעשה
כהן ,תשע"ח (עמ' תתל"א)
ספר ארבעים יום ,וחזר ואמר תוך כדי דיבור 'חסר אחת' הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

פרשת אמור

באתר "בינינו" :

שכח בלילה ונזכר או לא נזכר ביום:

שכח לספור ספירת העומר בלילה ,ונזכר בבין השמשות למחרת
ספר בבין השמשות וכיון ליום הקודם

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

פרשת השבוע

לספור באותו בין השמשות את הספירה של היום הקודם ושל היום הבא?
שכח לספור ושמע בדרשה את הדרשן מזכיר את הספירה ,האם יצא?

וישמע משה ,תשע"ד

וישמע משה ,תשע"ו

ספק אם ספר ,מדוע אין חזקה שלא ספר? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד שלמים מציון ,תשעו

שכח לספור ספירת העומר בלילה ונזכר ביום
שכח לספור באחד הימים

למאגר עלוני

ומועדים
(גם משנים

נר יששכר ,תשע"א

קודמות)

שלמים מציון ,תשע"ו

שכח לספור יום א' ורוצה לצאת בברכת חברו ולספור בעצמו

נוה ההיכל ,תשע"ב

באתר "בינינו" :

שכח לספור יום אחד ,אם יכול לברך לחברו מדין "ערבות" [ודין ש"ץ ששכח] שלמים מציון ,תשע"ז

המסופק אם שכח לספור יום שלם ,האם יספור בברכה?
תשע"ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

תשע"ד

תורה והוראה ,תשע"ה

ספירת העומר בברכה משום 'כבוד הבריות' [רב ששכח לספור יום אחד ,ברכה לבטלה האם אסורה

ניתן להעביר או

מדאורייתא או מדרבנן ,הדברים הנדחים מפני 'כבוד הבריות' ,כבוד הבריות בספירת העומר] הגר"י רובין
שליט"א  -קהילת בני תורה ,תשע"א

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' לא)

ישיבת מיר ,תשע"ח

להפיץ דף זה

שכח ספירת העומר ושומע את הברכה מאחר ,צריך האחר לכוון להוציאו בברכה [כוונה בברכת
שהחיינו בקריאת המגילה לשאר מצוות] שלמים מציון ,תשע"ו

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

נשים בספירת העומר:

יבוצעו בו
אשה הסופרת ספירת העומר האם תברך?

שמעתא עמיקתא ,תשע"ד

שינויים

ביאור האבני נזר בחיוב נשים בספירת העומר הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

האם נשים יכולות לקבל עליהן ספירת העומר כחובה?

מחמדי התורה ,תשע"ז

לצפיה בעשרות

אשה המסתפקת אם ספרה ספירת העומר הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

ספירת העומר לנשים [מצוות עשה שהזמן גרמא ,ספירת הזמן או מחמת הזמן ,קבלו עלייהו לחובה]
[הרב נחום קסטנר שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח (עמ' קסה)

פרשת אמור

באתר "בינינו" :

קטן שהגדיל ועבד שנשתחרר:

עבד שיצא לחירות באמצע ימי הספירה

שיעורים על

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

האם יש חובה לחנך קטן בספירת העומר? [דרבנן או דאורייתא ,מצוה החלה בלילה כשישן] שמעתא
עמיקתא ,תשע"ג

האם מצוות חינוך מתמשכת בקטן שהגדיל בימי ספירת העומר?

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מד)

קטן שהגדיל בספירת העומר [ובעניינים נוספים ובהגדרת "מעשה" של קטן ,האם ה"ספירה" שספר
כקטן מועילה לזמן שנעשה גדול :הן ביחס למעשה המצוה של הקטן ,והן ביחס למעשה הספירה של הקטן,
כדלקמן,ביחס למעשה המצוה ,השאלה כללית ,מה גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו ,והאם מועיל
מה שעשה בהיותו קטן לכשיגדיל [הראיה מדברי הגמרא בנדון אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור
ולאכול כשנשתפה  -אם כן הדין גם אצל קטן] ,מעשה קטן מוגדר כ"מתעסק" • גדר "קיום" למצוה שקטן
עושה • "מחשבה" של קטן ,שכר מצוה של קטן  -כ"מצווה ועושה" או "כמי שאינו מצווה ועושה' ,קטן
ששחטו עליו קרבן פסח והגדיל ,האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני ,קטן שאכל לפני השקיעה
ובירך ברכת המזון ,וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו ,האם צריך לחזור ולברך ברכת המזון ,קטן שהגדיל
האם צריך לשוב ולברך ברכת התורה בליל היותו בן י"ג ,קטן שהגדיל :ביום השני של ראש השנה ,באמצע
חול המועד סוכות ,או באמצע ימי חנוכה  -האם צריך לברך שהחיינו ,סברות האחרונים בנדון קטן
שהגדיל בספירת העומר :הקטן "מסתמא" ספר לשם מצוה • לא מסתבר שלאחר שנתחייב לספור
בקטנותו [מדין חינוך] יגרע חלקו להיפטר מהחיוב לספור כשיגדל • החיוב לספור מדין חינוך נמשך לאחר
שנהיה גדול ,ביחס למעשה הספירה של הקטן ,יש לדון האם הספירה נחשבת "תמימה" מאחר ולמעשה
ספר את כל הזמן שהיה מחוייב בספירה ,סברת מהר"ש ענגיל לחייב קטן שהגדיל לספור בברכה אפילו

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

ניתן להעביר או

אם לא ספר בקטנותו ,סיכום דעות הפוסקים להלכה בנדון קטן שהגדיל בספירת העומר] עולמות ,תנה
מאור השבת ,תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

עולמות ,ג

קטן שהגדיל בספירה [לספור בעצמו ,להוציא גדול ידי חובה ,האם קטן שהגדיל יהיה חייב להמשיך
לספור בברכה מדין חינוך ,ספק ספיקא  -תרי דרבנן האם מוציא חד דרבנן ,חייב מדרבנן האם יכול להוציא

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

חייב מדאורייתא] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

קטן שהגדיל [הגיע לחינוך ,דילג יום ,קטן להוציא גדול ,בשעת הדחק ,הגדיל באמצע ימי הספירה ,קטן
שהגדיל להוציא גדול ,שיבנה בית המקדש] [הרב מרדכי יעקב מאיר] עיטורי מרדכי ,תשע"ז (עמ' (70

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מעלת ימי הספירה:

לצפיה בעשרות
איסור 'חדש' ומצוות ספירת העומר בזמן הזה
חשיבות ימי ספירת העומר

הגר"א עוזר ,תש"ע תשע"ג

דרכי החיזוק ,תשע"ה

שפת אמת ,תרל"ב

פניני דעת ,תשע"ו

פרי

ביכורים ,תשע"ו במשנת הפרשה ,תשע"ד

שיעורים על
פרשת אמור

קדושת ומעלת ימי הספירה [הריבוי והתוספת בלימוד התורה ,רבן גמליאל שהורד מנשיאותו המשיך

באתר "בינינו" :

לבוא לישיבה] שלמים מציון ,תשע"ח
למנות ימינו כן הודע [מנין הימים והשבועות בספירת העומר] (וספרתם לכם) [כג ,טו] נר יששכר ,תשע"ז
מעלת ספירת העומר [מ"ט יום כנגד מ"ח קניני התורה ,והיום הנוסף] מנחת אשר ,תשע"ח

ימי הספירה כהכנה למתן תורה

נפשו גחלים תלהט ,תשע"ח

תוכן ימי הספירה [הרב ברוך דב פוברסקי שליט"א] בנתיבות ההלכה  -ספירת העומר ושבועות ,תשע"ח
(עמ' ער)

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

מנהגי אבלות בימי הספירה:

(גם משנים
מנהגי ימי ספירת העומר

[עריכת נישואין ,ברכת 'שהחיינו' ,שמיעת נגינה בכלי שיר ,ה'מימונה'[ עין

קודמות)

יצחק ,תשע"ח

המצטער בשערו הארוך בספירת העומר ,הרשאי להסתפר [דין מצטער בישיבת סוכה]

שמעתא

עמיקתא ,תשע"ב

גזיזת שפם של מלמד בחדר כדי שתלמיד כבד שמיעה יוכל לקרוא את שפתיו

באתר "בינינו" :

פניני חשוקי חמד,

תשע"ח (עמ' לח)
מנהגי ימי ספירת העומר [שמחה ונישואין ,שבע שיטות בימי האבל ,ל"ג בעומר ,חלאקה] גיליון מעשה
כהן ,תשע"ח (עמ' תתלח)

תספורת בימי ספירת העומר [גילוח ,קיצוץ שערות השפם ,המתגלח בכל ערב שבת ,לכבוד שמחה
משפחתית] תורה והוראה ,תשע"ה תורה והוראה ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

הנמצא במקום שנוהגים מנהגי אבלות של ספירת העומר האם רשאי לנהוג היתר בפניהם ע"פ

לתועלת הרבים

'לא תתגודדו' ,בעשיית חתונה בימי הספירה כשאחרים נוהגים איסור [השתתפות חברים בחתונה]

ובתנאי שלא

מנהגו?

נר יששכר ,תשע"ד

נר יששכר ,תשע"ח

האם יתכן שתלמידי רבי עקיבא מתו במרד בר-כוכבא?

ירחון האוצר (ג) תשע"ז (עמ' נב-סה)

נגינה לכבוד הכנסת ספר תורה ,אך לא מפני כבוד ת"ח  -בימי הספירה

פניני איש ,תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

תזמורת בברית מילה בספירת העומר

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יז)

האם מותר לאדם לסיים ברבים מסכת בימי הספירה ,כשבעקבות זה ינגנו בכלי זמר בסעודת

לצפיה בעשרות

שמיעת מוזיקה בספירת העומר [דיסק וקלטת האם דינו כנגינת תזמורת ,מוזיקה ווקאלית ,מוזיקה

שיעורים על

הסיום?

האיחוד בחידוד ,תשע"ה

קלאסית ,חזנות ושירי רגש  -בספירת העומר בימי מין המצרים ,ובכל השנה ,לימוד נגינה ,נגינה בגני ילדים]
רץ כצבי ,תשע"ח

מאיר דרך ,תשע"ח (עמ' ד)

תורה והוראה ,תשע"ז

פרשת אמור

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה" :טועמיה" בערב שבת
טעימת התבשילין בערב שבת [הטעם ,ע"י מי ,זמן הטעימה] (מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם) [כג,
ב] מאור השבת ,תשע"ג

ברכה על טעימת התבשילין בערב שבת [בהלכות ברכות ,תעניות ובשר בחלב ,מטעמת אינה צריכה
ברכה ,והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום ,האם מדובר בטועם ובולע או בחוזר ופולט ,מה בין "מטעמת"
לדין "חנקתיה אומצא" [השותה מים כאשר עמד לו דבר מאכל בגרונו] שמברך אם נהנה מהאוכל ,טעימה
כדי לברר האם המאכל טרי ,מתובל כראוי ,או חם כהוגן ,טעימה מכמה קדירות ,לנקות כף או סכין
משיירי מאכל שדבוק עליהם על ידי אכילה ,חש בכאבי שיניים ושטף את פיו במעט משקה חריף כדי
להרגיע את הכאבים ,ואחר כך בלע את המשקה ,התכוון בטעימה לשם אכילה ובירך עליה ,ולאחר מכן
החליט לפלוט את המאכל ,האם יש בזה משום ברכה לבטלה ,האוכל ושותה מעט לשם מצוה או מנהג]
עולמות ,שע

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

נושא בפרשה :קידוש השם
קידוש השם [שמירת הנפש ,האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת ,או
כדי לא להתייסר ,המאבד עצמו לדעת בשעת גזירה או מחמת יסורים ,להרוג תינוקות בשעת השמד כדי
שלא יעברו על דת ,הריגת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי ,כדי שלא יפול ביד הפלישתים ,תינוקות
שהפילו עצמם לים כשרצו לכופם לעבירה ,רבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש
ויקרב מיתתו ,אנשי מצדה שהרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאים ,המאבד עצמו
לדעת משום כפרת עוונות] (ונשמרתם מאוד לנפשותיכם) [ד ,טו] עולמות ,טז

כיצד היה מותר לאברהם להפיל עצמו לכבשן האש?

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

[בן נח אינו מצווה על קידוש ה'] מעדני אשר,

ובתנאי שלא

תשע"ח
מדוע לא לקח אברהם את נעריו למעשה העקידה לחנכם לקידוש השם? מעדני אשר ,תשע"ג

השבת אבדת גוי  -במקום חילול השם ובמקום שעל ידי כך יהיה קידוש השם
תשע"ו

ניתן להעביר או

בינת המשפט,

יבוצעו בו
שינויים

קידוש השם למניעת חילול השם (ונקדשתי בתוך בני ישראל) [כב ,לב] שלמים מציון ,תשע"ז

קידוש השם וחילול השם במשמעו הפרטי ובמשמעו הכללי [הנקמה באויבי ה' ,דרכיה דרכי נועם,
נקמת ה' ,הנקמה בזמן ביאת משיח צדקנו ,נקמה בידי שמים או בידי אדם ,השחתת הנפש שבנקמה רגילה]
ירחון האוצר (יג) תשע"ח (עמ' יח)

ברכה במיתה על קידוש השם [ברכת השבח או המצוות ,למהר מיתתו שלא יסבול ,המתת חסד ,קדושי
השואה ,קטן] אוצרות אורייתא ,תשע"ח

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת אמור

מצות קידוש השם [ברכה על המצוה ,כשהגוי התחרט ,הריגת הילדים] (ונקדשתי בתוך בני ישראל) [כב,

באתר "בינינו" :

לב] להתעדן באהבתך ,תשע"ז

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,

למאגר עלוני

לב] זרע ברך ,תשע"ג

שאר עניני הפרשה:
יחיד וחברה (אמור אל הכהנים) [כא ,א] מדי שבת בשבתו ,תשע"ז

נתינת איסורים לקטן – ספייה בידים [הנותן ממתקים לקטן ביום כיפור האם עובר איסור דאורייתא
של ספיית איסור בידיים ,במקום שאין עירוב האם מותר לאב לתת לבנו הקטן סידור כדי שיביא אותו
לבית הכנסת ,הלבשת כלאים בציצית לבנו הקטן  -ספיית איסור של כלאים ,לקנות ציצית לקטן
כשהקטן לובשו לא לשם מצוה ,הנקת תינוק בשבת אף כשאין סכנה ,הלבשת תכשיטי נשים לתינוק

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

בעת פדיון הבן – לא ילבש] (אמור ואמרת) [כא ,א] תורת המעדנים ,תשע"ח

החומרה הגדולה בדין 'בת כהן' ['את אביה היא מחללת'-ולא את אמה' ,ארור שזו ילד ,ארור שזו גידל',
הריגת המצרי ע"י משה רבינו ,ריב קין והבל ,הקשר לרשב"י ולרבי יהודה בן גרים] (ובת איש כהן כי תחל
לזנות) [כא ,ט] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג
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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

בלחמו) [כא ,יא] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

איסור בעולה לכהן גדול

[איסור על הכהן או על האשה] (אשה בבתוליה יקח) [כא ,יג] אורות הגבעה,

ובתנאי שלא

תשע"ז
מצות כהן גדול באשה בתולה חיובית או קיומית (אשה בבתוליה יקח) [כא ,יג] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

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
בת כהן החוזרת לבית אביה האם מקבלת חלק בלחמי תודה [תרומה או קדשים] (מלחם אביה תאכל)
[כב ,יג] זרע ברך ,תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על

בלע תרומה האם נחשב שאכל 'שלא כדרך' אכילתו?

(ואיש כי יאכל קודש בשגגה) [כב ,יד] מלאכת

פרשת אמור

מחשבת ,תשע"ח

ההתבוננות במעשה הבריאה הנלמדת מהקרבת הקרבן רק אחר יום שמיני

(ומיום השמיני והלאה

ירצה לקרבן) [כב ,כז] שאל אביך ויגדך – ליקוטים מתורת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

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

עניני יום טוב [בישל בשבת למומר ,שמחת יום טוב ,בפת בבשר ביין ,נשמה יתירה ביום טוב ,קידוש ביום

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

טוב?] (מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם) [כג ,ב] עומקא דפרשה ,תשע"ד

רחיצה בשבת וביום טוב

[בחמים ,מתי הוחמו ,בצונן ,חלק מגופו] (ששת ימים תעשה מלאכה) [כג ,ג]

עולמות ,שג

מקרא קודש האמור בשבת

[למי שהולך במדבר] (וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש) [כג ,מד] זרע

ברך ,תשע"ח

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

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

מנחת העומר [מדוע המן הבין שהפסיד כששמע שבני ישראל עסקו במנחת העומר ,מדוע בספירת העומר

ניתן להעביר או

אין דין 'שומע כעונה' ,ההקבלה בין קרבן העומר למנחת סוטה] (מיום הביאכם את עומר התנופה) [כג ,טו]
שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה

להפיץ דף זה

המיוחד בחג השבועות [נספר מפסח ,ולא תלוי בקביעת ראש חודש ,אין הוא חל למפרע] (וקראתם בעצם
היום הזה) [כג ,כא] שיעורי הגר"ח פיינשטיין ,תשע"ח

דיני הידור באתרוג [הידור מצוה שלו ועיקר מצוה של חברו ,הידור מצוה עם מעכב ,הידור מצוה הוא
מדאורייתא או מדרבנן ,גנב אתרוג מהודר ומחזיר אתרוג פשוט ,האם מותר למכור אתרוג מהודר ,הזיק
אתרוג מהודר שנקנה מכספי מעשר שני ,הידור חובת גברא או חובת חפצא ,גזל אתרוג מהודר ואח"כ עלה
מחירו] (ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר) [כג ,מ] אוצרות אורייתא ,תשע"ז

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

עניני סוכה [מדוע גרים חייבים בסוכה ,הרי אבותיהם לא ישבו בסוכות ,מדוע נקבע סוכות אחר יום
הכיפורים  -לכפר על גלות] (בסוכות תשבו שבעת ימים) [כג ,מב] זרע שמשון ,תשע"ח

קידוש השבת והמועדות [האם די בקידוש ראש החודש או שיש צורך להכריז על יום בחודש כמועד,
מקדש ישראל והזמנים] (וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל) [כג ,מד] זרע ברך ,תשע"ח

לצפיה בעשרות
שיעורים על

י"ב חלות בשבת קודש שהיא נחלת יעקב אבינו להשפיע שפע רב טוב לי"ב שבטי ישראל (ולקחת

פרשת אמור

סולת ואפית אותה שתים עשרה חלות) [כד ,ה] שבילי פנחס ,תשע"ח

טענת המגדף על לחם הפנים [מדוע הרחקתו משבט דן גרמה לו לקלל בשם ,באיזה שם קילל ,מה
הפירוש 'מעולמו יצא' ,מיהו איש הישראלי ,על מה התווכח עם 'בן הישראלית'] (ויצא בן אשה ישראלית)

באתר "בינינו" :

[כד ,י] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

קדושת החיים

[הקשר בין הריגת המגדף לפסוקים האחרונים בפרשה] (מכה נפש בהמה ישלמנה ומכה

אדם יומת) [כד ,יז] ממשנתה של תורה ,תשע"ד

למאגר עלוני

מענייני דיומא :פסח שני

פרשת השבוע
ומועדים

עניני פסח שני [זמן הקרבת פסח שני ,חמץ עם פסח שני ,ביקור בפסח שני ,הגדה בפסח שני ,פסח שני
כיו"ט ,תחנון בפסח שני ,הלל על פסח שני ,נשים בפסח שני ,טענת למה נגרע] עומקא דפרשא ,תשע"ו

הערות בדיני פסח שני

[דרך רחוקה בפסח שני ,איסור אכילת מצה בערב פסח שני] מעדני אשר ,תשע"ב

קודמות)

מצה "שמורה" לפסח שני פניני מנחת חינוך ,תשע"ו

מצוות פסח שני [דרך רחוקה  -עיקרו מחמת אונס או גזירת הכתוב ,פטור או הפקעת החיוב ,האם מחוייב
לקרב את עצמו] המצוות בפרשה ,תשע"ו

אכילת קרבן פסח שני עם חמץ
שו"ת בעניני פסח שני

(גם משנים

באתר "בינינו" :

פניני מנחת חינוך ,תשע"ו דברי שי"ח ,תשע"ח

דברי שיח ,תשע"ה דברי שיח ,תשע"ד

השתוקקות מישאל ואלצפן הולידה את 'פסח שני'

ניתן להעביר או

שבילי פנחס ,תשע"ו

בין שאלת האנשים הטמאים ,לשאלת בנות צלפחד [לפני משה ,לפני אהרן ,באיזה פורום ,ההבדל
בשאלה ובמעמד השואל] האיחוד בחידוד ,תשע"ה

מדוע נטמאו רק נושאי עצמות יוסף ,ולא נושאי עצמות שאר השבטים?
טומאה בציבור בקרבן פסח

מעדני אשר ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

הגר"א עוזר ,תש"ע

שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

מצות אכילת כל קרבן הפסח מול איסור שבירת עצם [בבשר שתוך הגולגולת ,לבטל איסור לכתחילה,
עשה דוחה לא תעשה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

שבירת עצם בקרבן פסח ע"י כהן

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

שחטו עליו קרבן פסח והגדיל ,האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני? [קטן שהגדיל בספירת
העומר ,האם יכול להמשיך ולספור בברכה ,ספירת קטן ,האם נחשבת כמעשה מצוה ,וכן יש לדון האם
נחשבת כמעשה ספירה ,גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו ,אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור
ולאכול כשנשתפה ,שחטו עליו קרבן פסח והגדיל ,האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני ,קטן שאכל
לפני השקיעה ובירך ברכת המזון ,וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו ,האם צריך לחזור ולברך ברכת המזון,
קיים מצוות בקטנותו האם מקבל שכר כ'מצווה ועושה' ,ברכת התורה בליל היותו בן י"ג ,תמימות בספירת
הקטן] מאור השבת ,תשע"ד

הערות בדיני פסח שני

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

עולמות ,ג

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת אמור

[דרך רחוקה בפסח שני ,איסור אכילת מצה בערב פסח שני] מעדני אשר ,תשע"ב

הקרבת קרבן פסח שני כשלא קרב פסח ראשון [במידה ויתאפשר לחדש את עבודת קרבנות בין פסח
ראשון לפסח שני :האם מותר והאם חובה לעשות פסח שני .במידה ואין אפשרות להקריב פסח שני במצב
כזה משום שאין ציבור נדחים ,יש לדון האם יחידים מתוך הציבור יכולים לעשות פסח שני משום שהם
אינם ציבור או שדין אחד לכל הציבור ואף היחידים שבציבור אינם יכולים לעשות פסח שני  .האם מה
שנאמר שאין ציבור נדחה לפסח שני הוא דין כללי ועקרוני ,הנוהג בכל אופן שבו נוצרה מציאות של רוב
ציבור שלא יצאו ידי חובה בפסח ראשון ,או שזהו דין מסוים בטומאת מת ,שנאמר כחלק מהכלל שטומאה
דחויה בציבור וכחלק מההיתר לעשות פסח ראשון בטומאת מת ,ואז במקרה של רוב ציבור שנדחו לפסח
שני שלא מחמת טומאת מת אלא מסיבה אחרת ניתן לעשות פסח שני] ירחון האוצר (טו) ,תשע"ח (עמ' סג)

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

מענייני דיומא :לכבוד ל"ג בעומר  -רשב"י

(גם משנים
קודמות)

טומאת כוהנים בקברי צדיקים:

באתר "בינינו" :
השתטחות על קברי צדיקים [תפילה לצדיק ,לנפטר ,למלאכים ,האם אין בכך סתירה לייחוד השם
יתברך שרק לו לבדו ראוי להתפלל ,איסור "דורש אל המתים" ,הנחת "פתקאות" [קוויטלאך] על קבר
הצדיק ,שלושה מצבים :תפילה המכוונת ישירות אל הצדיק בבקשה שיסייע בכוחו ,בקשה המופנית
ישירות אל הצדיק שיפעל להמליץ טוב עליו לפני הקב"ה ,תפילה ובקשה להקב"ה שיעזרהו למלאות
משאלות לבו בזכות הצדיק ,סגולת קדושת מקום קבורת הצדיק ,צדיקים במותם קרואים חיים ,זמני
ההשתטחות על קברי צדיקים המוזכרים בשו"ע :ערב ראש השנה וערב יום כיפור ,תענית ציבור ותשעה
באב ,קברי נכרים ,תפילה ולימוד ליד קבר הצדיק ,לועג לרש ,ביקור קבר צדיק פעמיים ביום אחד ,הלכות
ומנהגים בסמוך לקברי צדיקים :הקפת הקבר ,להניח יד על הקבר ,הנחת אבן ,נתינת צדקה ,הדלקת נרות
ליד הקבר ,יציאה לחו"ל להשתטח על קברי צדיקים] עומקא דפרשה ,תשע"ה

נוה ההיכל ,תשע"ב

עולמות ,שכב

יציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקים

נוה ההיכל ,תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

להסתכן כדי ללכת לקברי צדיקים [קבר יוסף בשכם] שמעתא עמיקתא ,תשע"ב

כהנים על קברי צדיקים [צדיקים אינם מטמאים ,טומאת כוהנים בפטירתו של רבי ,שאליהו הנביא
[שהוא כהן] נטמא בהבאת רבי עקיבא לקבורה ,דעת האבני נזר אימתי נאמר שצדיקים אינם מטמאים,

יבוצעו בו
שינויים

דעות הפוסקים לעודד המנהג או לבטלו ,כוהנים להתפלל במערת המכפלה ,בקבר רחל ,ועל ציון רשב"י]
תורה והוראה ,תשע"ה מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג

עולמות ,יא

קברי צדיקים [האם מותר לבקש מהצדיק הקבור שיבקש רחמים? האם מותר להתפלל ליד קבר צדיק -
איסור תפילה תוך ד' אמות של נפטר ,האם מניחים מצבה על קבר צדיק  -דבריהם הם זכרונם ,האם יש
איסור בזמן הזה לכהן לנסוע לחו"ל ,האם מותר לכוהנים להשתטח על קברי צדיקים ,האם מותר לכהן
לשלוח 'קוויטל' עם ישראל שיניחו על קבר צדיק בחו"ל  -שלוחו של אדם כמותו ,האם מותר לשבת על
קבר ,האם מותר לדרוך על קבר  -מת אסור בהנאה ,לצאת מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל ,לישון

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת אמור

בבית קברות] (וטמא טמא יקרא) [יג ,מה] מעדני אשר ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

הליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים שמעתא עמיקתא ,תשע"ב

ל"ג בעומר ומנהגיו:

למאגר עלוני
מעלת יום ל"ג בעומר [קיום המצוות ,חיזוק התורה ולומדיה] דברי אמת ,תשע"ח

מעלת ל"ג בעומר במשנת החסידות

במשנת הפרשה ,תשע"ד

סיפורים ,אגדות ופנינים על ל"ג בעומר

ומועדים

שבת טיש ,תשע"ז

עניני ל"ג בעומר והילולא דרשב"י מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל כאיל תערוג ,תשע"ד

שו"ת בעניני ל"ג בעומר מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

דברי שי"ח ,תשע"ד

תשע"ז

דברי רבותינו בענין ל"ג בעומר יסודות החינוך ,תשע"ג

ל"ג בעומר ,ענינו והלכותיו

תורה והוראה ,תשע"ד במשנת הפרשה ,תשע"ה

פרשת השבוע

(גם משנים
קודמות)

מחמדי התורה ,תשע"ג

באתר "בינינו" :

תשע"ב

טעם חדש להדלקת המדורות בל"ג בעומר

[טו"ב נרות כנגד לב טוב ,להבת האש] במשנת הפרשה,

תשע"ה

הילולא ביום פטירת צדיק
יששכר ,תשע"ג

[עיקר קביעת תורת הרב בלב תלמידיו אחר סילוקו ,וההרגשה בחסרונו] נר

תשע"ח

האם אכן נפטר רשב"י בל"ג בעומר? יסודות החינוך ,תשע"ג
מדוע עולים לקבר שמעון הצדיק בירושלים בל"ג בעומר? אשכול יוסף ,תשע"ו
העליה למירון בל"ג בעומר ,שמחה שלא כטבע מעיינות מהרצ"א ,תשע"ג
מנהגי ל"ג בעומר של הבני יששכר מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה תשע"ג

השתמש בטעות למאכל בשמן שהודלק בפתח המערה דרשב"י ,ונבהל ושפך את השמן חזרה
בשבת

[נידון הלכתי מעניין שלא היה ולא נברא ,הבא לחדד הרבה הלכות] דפי עיון ,תשע"ז

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

רשב"י ומירון:

לצפיה בעשרות
כיצד ברח רשב"י לבית המדרש? [מקום גלוי] אשכול יוסף ,תשע"ה תשע"ז

רשב"י ואחיה השילוני

שיעורים על

להתעדן באהבתך ,תשע"ה

פרשת אמור

קונטרס 'אשריך שראיתיני בכך' לל"ג בעומר אז נדברו ,תשע"ד
האם רשב"י הוא "חסד" ורבי אליעזר "גבורה" [או להיפך] שבילי פנחס ,תשע"ב

באתר "בינינו" :

פנינים לכבוד ל"ג בעומר פנינים ,תשע"ד
השמחה בל"ג בעומר וטעמיה מחמדי התורה ,תשע"ז
הדלקת טו"ב נרות בל"ג בעומר במשנת הפרשה ,תשע"ה

מדוע לקח רשב"י עמו למערה את בנו ,וגרם בכך צער לאימו?
ביטול תורה לנסיעה לרשב"י למירון בל"ג בעומר

למאגר עלוני

אשכול יוסף ,תשע"ד

אשכול יוסף ,תשע"ד

לא בשמים היא [האם סומכים על בת קול ,הלכות ומנהגים שחזרו ויסדום על פי הדיבור ,בהלכות
שנו הגים על פי הקבלה ,גילויים שנמסרו בקבלה מפי אליהו הנביא ,בירור הספיקות בהלכה תיק"ו ,דברי
החת"ס בגילוי אליהו כשמתגלה בגופו ואז דינו דין ,וכשמתגלה בנשמתו לצדיקים לא בשמים היא,
גילויים שנמסרו לרשב"י ולהאריז"ל ברוח הקודש ששרתה בעת לימודם שונים מגילויים הנמסרים
בנבואה ,הסתמכות על שאלת חלום להלכה ,שו"ת מן השמים לרבינו יעקב ממרויש שפסק הלכה על פי

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

חלומותיו ,והאם אנו מחוייבים לפסוק הלכה כפי שהשיבוהו בחלומותיו] עולמות ,ד

קודמות)
עיונים בתורת רשב"י:

באתר "בינינו" :

לא היה ראוי דוד לאותו מעשה ,אלא ללמד דרך תשובה [לא אמרינן 'חטא כדי שיזכה חברך'] מחמדי
התורה ,תשע"ז
פטור תורתו אומנותו מקריאת שמע ותפילה מחמדי התורה ,תשע"ז מעדני אשר ,תשע"ה

היאך אכלו רשב"י ובנו מעץ החרובים ולא חששו לערלה
תשע"ד במשנת הפרשה ,תשע"ה

מעדני אשר ,תשע"ב תשע"ה

אשכול יוסף ,תשע"ה

מחמדי התורה,

מחמדי התורה ,תשע"ז

עניני הלכה אודות רשב"י [היחס לרומאים – לא תחנם ,אכילת עץ החרובים קודם שנות ערלה ,הדלקת
שתי נרות לכבוד שבת] פניני אי"ש ,תשע"ח

דברי רשב"י  -יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין

זרע ברך ,תשע"ה שבילי פנחס ,תשע"ד

איך כיסה עצמו רשב"י ובנו בעפר בשבת? [איסור השוואת גומות ,איסור מוקצה] אשכול יוסף ,תשע"ז

מחלוקת רשב"י וחבריו לגבי היחס לרומאים
פנחס ,תשע"ז

הרב אביגדור מילר ,תשע"ג דפי עיון ,תשע"ג שבילי

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

לשיטת רשב"י האוכל ביום כיפור כל שהוא ענוש כרת?
לשיטת רשב"י כהן העובר עבירה ,חמור מישראל?

מעדני אשר ,תשע"ז

מעדני אשר ,תשע"ז

לצפיה בעשרות

איך גינה רשב"י את הרומאים בפני גר? מעדני אשר ,תשע"ה

מעלת קביעות התורה לרשב"י

מחמדי התורה ,תשע"ז
מחמדי התורה ,תשע"ז

מחלוקת רשב"י ור"י לשיטתם בכמה מקומות
ביאורים בדברי רשב"י

שיעורים על
פרשת אמור

זרע שמשון ,תשע"ז

יעקב אבינו העמיד בינו לבין לבן  -מאמר ל"ג של רשב"י [מדוע הסתכן רשב"י מול רומי ,בהלכה

באתר "בינינו" :

עשו שונא ליעקב] שבילי פנחס ,תשע"ז
מחמדי התורה ,תשע"ז

פרפראות בהלכה ובאגדה באמרות התנא רשב"י

מדוע הסתפק רשב"י אם תפילת ערבית היא רשות או חובה?

מחמדי התורה ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע

בל תשחית:

ונשמרתם ,כללי בטיחות

ומועדים

חיים בדרכים ,תשע"ד

לא להדליק מדורת ל"ג בעומר מקרשים גזולים

פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' מט)

מדורות ל"ג בעומר ו'בל תשחית' ,השמירה על איכות הסביבה

תורה והוראה ,תשע"ה

האם מותר להשליך פרוכת של בית הכנסת שבלתה למדורת ל"ג בעומר? פניני חשוקי חמד ,תשע"ח
(עמ' מא)

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

מנהג שריפת בגדים במדורות ל"ג בעומר [בל תשחית] נוה ההיכל ,תשע"ד

איסור השחתה [השחתת חפצים ,מהתורה או מדרבנן ,בפחות משווה פרוטה ,בחפץ הפקר ,בזבוז ממון
לריק ,כלים חד פעמיים ,שאריות מזון באולמות ,בגדים שאינו צריך להם ,השחתה לצורך מצוה ,מדורת
ל"ג בעומר ,שפיכת יי"ש מחשש חמץ שעבר עליו הפסח ,נייר לילד קטן שיקרע במשחק ,שבירת כוס תחת
החופה או צלחת בשמחת תנאים ,שלימה או סדוקה ,שימוש בחפצים שנעשו מפיתוחי עץ זית ,השחתת
הגוף במזון לא בריא או מרובה] עולמות ,סט

תורה והוראה ,תשע"ג

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

~

~

~

~

~

~

~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

שינויים

