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 (חינם )קישורים להורדה     אמורפרשת 

 

 :לבית ולמשפחה

 

    תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

 "זתשע -יחי ראובן 

 ותשע"   תשע"ז - שבת טיש

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 תשע"ו - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

 תשע"ד   תשע"ה  תשע"ז  - להתעדן באהבתך

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

 תשע"ג   תשע"ד   ו"תשע  - ישרים דברי

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ז - שבת לחןולש נר

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

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

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47379
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_31_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_31_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_31_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_31_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_31_77.pdf
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 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  מגדולי הדוראוסף עלונים לשבת 

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

   אתשע"  תשע"ג  התשע"  תשע"ז שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 163)  אמורלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 םכהני טומאת נושא בפרשה:

 

האיסור, איסור טעם , מהתורה או מדרבנן ,איסורים ובשאר בידים, בכהן ]ספיה קטן כהן לטמא איסור

כללי מצד  , חיוב מיוחד לאב או ככל אדם, איסוראפרושי קטן מאיסור דרבנן, שאסור מדרבנןדבר ספיה ב

]כשמאכילו שרצים, הלאו המסוים עצמו ]כעין איסור לפני עור לא תתן מכשול[ או שהאיסור הוא חלק מ

י הגשת מאכל אסור לפנ, יווי על קטן לעשות איסור,צ , מהי ספיה האסורהעובר הגדול בלאו דשרצים[

מאיזה גיל נאמרו איסור ספיה לקטן והחיוב להפרישו , העמדת קטן בסמוך למאכל אסור, הקטן 

מחמת  האסור רקדבר ש, האם מותר להאכיל קטן דבר שאיסורו רק משום חומרא או מנהג, מאיסורא

 המתנת שש שעות בין, ספיה באיסור שנחלקו בו הפוסקים, ספיה באיסור עשה, ספיה בספק איסור , הזמן

מאכלות אסורים, פתיחת מקרר בשבת,  יאכלאישפוז קטן שוטה במוסד בו  , בשר לחלב בילדים קטנים

 עולמות, קב  ואמרת( ]כא, א[ אמור...) צעצועים משמיעי קול בשבת[

 ו"שבת, תשע מדי   בעמיו( ]כא, א[ לא יטמא )לנפש בחברה היחיד ניסיונות

אשר,  מעדני   )כי אם לשארו( ]כא, ב[ ?מצוה מת מדין או, מדאורייתא, אשתו לקבורת כהן טומאת

 ג"תשע

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

 )כי אם לשארו( ]כא, ב[  ? בשכר גוים או ישראלים להשיג כשניתן, קרובו לקבורת נטמא כהן האם
 ב"אשר, תשע מעדני

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

 ג"יוסף, תשע אשכול   )כי אם לשארו( ]כא, ב[ ות?קבר ביתן[ לכה שהיה] האמורא שמואל נכנס כיצד

 ד"תשעגניחובסקי,  א"הגר   )כי אם לשארו( ]כא, ב[ קרוב? לספק נטמא כהן האם

גניחובסקי,  א"הגר  )כי אם לשארו( ]כא, ב[ חזקה מכח רק אביו הוא הרי לאביו יטמא כהן כיצד

 ד"תשע

 ה"גניחובסקי, תשע א"הגר  )כי אם לשארו( ]כא, ב[ בחברה לו הפסולה אשתו לקבורת נטמא אינו כהן

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

 ]אין? ילך להיכן, רחוקה בעיר שנפטרו קרובים ושני קרובה בעיר שנפטר קרוב לכהן כשיש
 א"הגר  יטמא( ]כא, ג[  לה ...)ולאחותו מעבירין[ אין או ריבוי מצוות, תדיר או המצוות על מעבירין

 ה"גניחובסקי, תשע

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47379
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_62_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_31_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_31_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_31_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/102.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/102.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_75.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_75.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_75.pd
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 כהנים קדושת נושא בפרשה:
 

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

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

 אשר    ה"עוזר, תשע א"הגר   )וקידשתו( ]כא, ח[ אותו כופין ובמה, כבודו על למחול יכול כהן האם

 ד"ליהודה, תשע

)וקידשתו( ]כא, ח[  ? הכהן לבנו או קודם לאשתו וחלה יין בשבת תן, ילישראלית הנשוי כהן האם

 ד"אשר, תשע מעדני

 מעדני   )וקידשתו( ]כא, ח[ הכהן אהרן ולא המלך דוד יברך לבוא לעתיד הגאולה בסעודת מדוע

 ד"אשר, תשע

 ד"ח, תשע"שי דברי   )וקידשתו( ]כא, ח[א "שליט קנייבסקי ח"הגר של מדבריו, בכהנים קדימה

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  )וקידשתו( ]כא, ח[ פסוקים לקדש את הכהנים בעל כרחם שני מדוע יש

 ה"ברך, תשע זרע )וקידשתו( ]כא, ח[   מום בעל או קטן בכהן, כהן קדושת מצות

)ואשה גרושה מאישה לא יקחו( ]כה, האם כהן נאמן לומר שבא על גרושה, לפסול את העובר כחלל? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז[ ז

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

 

 ספירת העומר נושא בפרשה:

 

 כאיל תערוג, תשע"זשו"ת בעניני ספירת העומר מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א  

והלא קר"ש ותפילת ערבית מעיקר הדין דינם  ]מדין תדיר[ספירת העומר אחר תפילת ערבית 
עיון   תירוצים[ 70]קונטרס ובו בכל הלילה, וספירת העומר יש ענין להקדימה משום 'תמימות'? 

 הפרשה, תשע"ז )עמ' קמב ואילך(

 עיטורי מרדכי, תשע"זהרב מרדכי יעקב מאיר  -הלכות ספירת העומר 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז הקדום לומר בברכה "שהיום יום פלוני" הנוסח

 ה"תשע ,דעת יתרוןבעלזא     תורה יגדיל בקצרה. חברת העומר ספירת הלכות

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר  התאריך  קו את שעבר למי העומר ספירת ספיקות

 צוהכל ימי הספירה מ ,בברכה ולספור להמשיךיום אחד,  ספר ולא שכח] בספירת העומר 'תמימות'
, או בכל לילה מצוה נפרדת, כשיודע מראש שלא ישלים ספרתו האם יתחיל בברכה, האם ברכותיו אחת

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

  עולמות, תכב     עולמות, ב

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47379
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_31_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_31_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_31_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_26_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_26_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_31_32_33_34_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_31_32_33_34_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_31_32_33_34_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_27_28_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/02_bw.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/422.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/422.pdf
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 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר    למפרע עבירה תגרם בכךכש העומר ספירת קיום

 א"יששכר, תשע נר    ביום ונזכר בלילה העומר ספירת לספור שכח

 ד"ונקי, תשע קב   בארמית  העומר ספירת לספור תימן מנהג

 ה"עוזר, תשע א"הגר    העומר בספירת כעונה שומע

 ה"התורה, תשע מחמדי   בעצמו שיספור לפני וםהי של העומר ספירת מה לחברו יאמר לא

  ה"עמיקתא, תשע שמעתתא  הלילה? בתחילת העומר ספירת יספור מאוחר, האם ערבית המתפלל

 דברי הלכה, תשע"ז

 ד"עמיקתא, תשע שמעתתא  תברך? האם העומר ספירת הסופרת אשה

שלמים מציון,  ]ודין ש"ץ ששכח[" ערבות"שכח לספור באחד מהימים אם יכול לברך לחברו מדין 

 תשע"ז

 שמעתתאמספק?   הספירות שתי את ולספור לברך רשאי העומר, האם בספירת המסתפק

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר    ב"נר יששכר, תשע    ד"עמיקתא, תשע

 ]תדיר, וברובקודם  ערבית יתפלל עם, או ברוב העומר ספירת עמם יספור ערבית, האם בסוף הגיע

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר   עם[

גניחובסקי,  א"הגר   ]ברכה בלא מיד בתנאי, ספירה ]ספירהיספור  כיצד יום מבעוד הציבור עם התפלל

 ה"תשע

ביכורים,  פרי   ו"דעת, תשע פניני   ב"אמת, תרל שפת   ה"החיזוק, תשע דרכי    העומר ספירת ימי חשיבות

 ד"עהפרשה, תש במשנת   ו"תשע

  ד"תשע   ג"גניחובסקי, תשע א"הגר   בברכה יספור שלם, האם יום לספור שכח אם המסופק

 והוראה, תשע"ה תורה   ה"תשע

עמיקתא,  שמעתתא    ו"מציון, תשע שלמים     ויום יום בכל נפרדת מצווה או אחת מצווה העומר ספירת

 ד"תשע

 שיעורי ליל שבת, תשע"זספר ספירה לא נכונה, האם יצא מש"ץ שספר כהוגן? 

   כעונה[ ש, שומע"במוצ בעומר, זמנה או לצאת, לעומר לא ]ספר 'שבועיים', כיוןהעומר  בספירת הערות
 דפרשה, תשע"ב עומקא

]האם הדיבור השני מבטל את הדיבור הראשון, או  דיבור כדי בתוך העומר שיבוש[ ספירת תיקון ]או
 , "מקלקלת"האם חזרה מדיבורו בתוך כדי דיבור רק "מתקנת" או גם , שהדיבורים מתחברים זה לזה

התחיל לברך ביום החמישי של , דיבור שאינו מבטל את מה שאמר קודם, אלא מוסיף על הדיבור הראשון
"חמשה",  בתוך כדי דיבור וסיים ארבעה, ונזכר שהיום ספירת העומר כדי לומר "היום ארבעה", שסבר

האם  -וספר שלא כהוגן ספר ספירת העומר כהוגן, וסבר שטעה וחזר בו תוך כדי דיבור , האם ספר כדין
האם ניתן להשוות את דיני ספירת העומר , כשנתבררה לו טעותו למחרת רשאי להמשיך ולספור בברכה

 ד"תשע   ג"גניחובסקי, תשע א"הגר    עולמות, שפג    להלכות ברכות ותפילה[

  נוה ההיכל, תשע"ה  פרי ביכורים, תשע"ז  [1h]העומראמירת 'לשם יחוד' קודם ספירת 

 ה"תשע, גניחובסקי א"הגר    ד["תכ ותיקן בחשבון ת, טעה"שנים, בר כפול ימים ]עשרהבחשבון  ספירה
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]מחלוקת הפוסקים בדין קטן שהגדיל בספירת העומר, האם יכול העומר  ספירת במהלך שהגדיל קטן
האם נחשבת  ספירת העומר של קטן, האם נחשבת כמעשה מצוה, וכן יש לדון, להמשיך ולספור בברכה

אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור ולאכול , גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו, כמעשה ספירה
קטן שאכל לפני , שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני, כשנשתפה

, קיים ברכת המזוןהשקיעה ובירך ברכת המזון, וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך 
תמימות בספירת , התורה בליל היותו בן י"ג, ברכת מקבל שכר כ'מצווה ועושה'האם בקטנותו מצוות 
 עולמות, ג    ד"תשעי, גניחובסק א"הגר   ד"השבת, תשע מאור הקטן[ 

 ד"תשע ,גניחובסקי א"הגר   למחרת השמשות בבין ונזכר, בלילה העומר ספירת לספור שכח

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   הספירה ימי באמצע לחירות שיצא עבד

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגרהעומר     ספירת למצוות ןמתכוו שאינו אומדנא יש מתי

 שמעתתא   כשישן[ בלילה החלה דאורייתא, מצוה או ]דרבנןהעומר  בספירת קטן לחנך חובה יש האם

 ג"עמיקתא, תשע

 שמעתתא   סוכה[ בישיבת מצטער ]דיןלהסתפר  העומר, הרשאי בספירת הארוך בשערו המצטער

 ב"תשע עמיקתא,

והוראה,  תורה   ה"השבת, תשע מאור  מ"מדאורייתא, והנפק או מדרבנן הזה בזמן העומר ספירת

 ג"תשע ,ברך זרע    ב"תשע

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגרטוב     ויום שבת תוספת בזמן העומר ספירת

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

 ד"השבת, תשע

תקיעה אחת אינה עולה לשני סדרים, עניני ברירה במצוות בתקיעות שופר ]"ברירה" בספירת העומר 

   דפי עיון, תשע"ד  עמ'[ 56ינת גט, אפיית מצות, נתאחרות, 

 ב"ההיכל, תשע נוה   אשכנזי[ ]ספרדיהעומר  ספירת נוסח משמעות

 ע"עוזר, תש א"הגר   הזה בזמן העומר ספירת 'חדש' ומצוות איסור

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר קודם?   לבנה, מה קידוש או העומר ספירת

 מחמדי התורה, תשע"ז האם נשים יכולות לקבל עליהן ספירת העומר כחובה? 

נר יששכר,   [טו, כג]( וספרתם לכם) [מנין הימים והשבועות בספירת העומר]למנות ימינו כן הודע 
 תשע"ז

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

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

ולא את אמה, 'ארור שזו ילד, ארור שזו -]'את אביה היא מחללת' 'בת כהן'החומרה הגדולה בדין 

ובת איש כהן ) גידל', הריגת המצרי ע"י משה רבינו, ריב קין והבל, הקשר לרשב"י ולרבי יהודה בן גרים[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג ]כא, ט[ (כי תחל לזנות
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 (בלחמו יאכלו הם) כהן שעשני ברוך מברכים:  הכהנים אין מדוע תרומה כהן ועבדי נשי אכילת

 ד"עוזר, תשע א"הגר]כא, יא[ 

 הם)? לכהן ששווה כמחיר או השוק כמחיר שוויה האם, תרומה בפירות אשה שקידש כהן

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

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר  ]כא, יא[ (בלחמו יאכלו הם) בתרומה הנתוכ שקידש ישראל

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

 תשע"ז

מלחם אביה ) [תרומה או קדשים]בת כהן החוזרת לבית אביה האם מקבלת חלק בלחמי תודה 

 זרע ברך, תשע"ז  [יג, כב]( תאכל

פנחס,  שבילי לב[]כב,  (ישראל בני בתוך ונקדשתי) מישראל עשרה של ציבור על השכינה השריית

 ו"תשע

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

 להתעדן באהבתך, תשע"ז  [לב

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

 (ישראל בני בתוך ונקדשתי)מילתא?  פרסומי או, שבקדושה דבר מדין, עשרה בפני הגומל ברכת

 ג"ברך, תשע זרע]כב, לב[ 

כנישתא[  ביה איניש ליסתור ]לא חלופי מקדש שבנה לפני ק"ביהמ את ה"הקב החריב היאך
 ו"פנחס, תשע שבילי ]כב, ט[ (משמרתי את ושמרו)

 (במועדםאותם  תקראו ה' אשר מועדי)? נשמת או דזמרה פסוקי יעדיף מה שבת בתפילת המאחר

 ו"ההלכה, תשע חמדת ]כג, ב[

 ה"ברך, תשע זרע[ ]כג, ב (במועדם אותם תקראו ה' אשר מועדי)'? מועדנקראת ' שבת האם

 ג"ברך, תשע זרע ]כג, ב[ (במועדם אותם תקראו ה' אשר מועדי) ?מעומד החודש ברכת לומר צריך האם

 אותם תקראו ה' אשר מועדי)? השמחה שם על או מלאכה איסור מחמת, טוב יום שם משמעות

 ד"ברך, תשע זרע ]כג, ב[ (במועדם

]כג,  (במועדם אותם תקראו ה' אשר מועדי) הטעימה[ מי, זמן י"]הטעם, ע שבת בערב התבשילין טעימת

 השבת, תשע"ג מאור ב[

 ה' אשר מועדי) לחלב[ בשר בין ואחריהם, המתנה לפניהם ]ברכה שבת בערב התבשילין טעימת

 עולמות, שע  ]כג, ב[ (במועדם אותם תקראו

 טוב, קידוש ביום יתירה ביין, נשמה בבשר טוב, בפת יום למומר, שמחת בשבת ]בישל טוב יום עניני
 ד"דפרשה, תשע עומקא ]כג, ב[ (במועדם אותם תקראו ה' אשר מועדי) ?[טוב ביום

 ]כג, ג[ (מלאכה תעשה ימים ששת) מגופו[ הוחמו, בצונן, חלק ]בחמים, מתי טוב וביום בשבת רחיצה
 עולמות, שג

 ד"ההיכל, תשע נוה ]כג, ג[ (מלאכה כל תעשה לא) אדם[ צידת ]איסור בשבת עבריין או פורץ לכידת

 תעשה לא) ניצוד[ במינו איטי, ישן, שאין חיים קור, בעל מחמת חלון ]סגירת בשבת חיים בעלי לכידת

 ו"הלכה, תשע דברי ]כג, ג[ (מלאכה כל
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מדוע בספירת  ]מדוע המן הבין שהפסיד כששמע שבני ישראל עסקו במנחת העומר,  מנחת העומר

 (מיום הביאכם את עומר התנופה) העומר אין דין 'שומע כעונה', ההקבלה בין קרבן העומר למנחת סוטה[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה ]כג, טו[

משבט דן גרמה לו לקלל בשם, באיזה שם קילל,  מה הפנים ]מדוע הרחקתו על לחם גדף טענת המ

 (ויצא בן אשה ישראלית) הפירוש 'מעולמו יצא', מיהו איש הישראלי, על מה התווכח עם 'בן הישראלית'[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א ]כד, י[

 ומכה ישלמנה בהמה נפש מכה) בפרשה[ האחרונים לפסוקים המגדף הריגת בין ]הקשר החיים קדושת

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

 

 

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

 

 הנים בקברי צדיקים וטומאת כ

האם אין בכך סתירה לייחוד השם , ]תפילה לצדיק, לנפטר, למלאכיםהשתטחות על קברי צדיקים 
יתברך שרק לו לבדו ראוי להתפלל, איסור "דורש אל המתים", הנחת "פתקאות" ]קוויטלאך[ על קבר 

בקשה המופנית  , תפילה המכוונת ישירות אל הצדיק בבקשה שיסייע בכוחו: שלושה מצבים, הצדיק
תפילה ובקשה להקב"ה שיעזרהו למלאות , ישירות אל הצדיק שיפעל להמליץ טוב עליו לפני הקב"ה

זמני ,  אים חייםוקרבמותם צדיקים , הצדיקקבורת סגולת קדושת מקום , משאלות לבו בזכות הצדיק
ענית ציבור ותשעה ההשתטחות על קברי צדיקים המוזכרים בשו"ע: ערב ראש השנה וערב יום כיפור, ת

הלכות  , פעמיים ביום אחדצדיק קבר , לועג לרש, ביקור תפילה ולימוד ליד קבר הצדיק, קברי נכרים, באב
הדלקת נרות  ,נתינת צדקהן, אב, הנחת הקברעל להניח יד , ומנהגים בסמוך לקברי צדיקים: הקפת הקבר

    נוה ההיכל, תשע"ב    עומקא דפרשה, תשע"ה  [להשתטח על קברי צדיקים לחו"ליציאה , ליד הקבר
 עולמות, שכב

 נוה ההיכל, תשע"ב  ציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקיםי

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

שאליהו הנביא , פטירתו של רבי, טומאת כוהנים בצדיקים אינם מטמאים]  כהנים על קברי צדיקים

, האבני נזר אימתי נאמר שצדיקים אינם מטמאיםדעת ]שהוא כהן[ נטמא בהבאת רבי עקיבא לקבורה, 

   רשב"י[ ןבקבר רחל, ועל ציו הנים להתפלל במערת המכפלה,וכדעות הפוסקים לעודד המנהג או לבטלו, 

 עולמות, יא     מעיינות מהרצ"א, תשע"ג  תורה והוראה, תשע"ה

  שמעתתא עמיקתא, תשע"בהליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים 

 

 ל"ג בעומר ומנהגיו

 במשנת הפרשה, תשע"דמעלת ל"ג בעומר במשנת החסידות   

 שבת טיש, תשע"זסיפורים, אגדות ופנינים על ל"ג בעומר   

 כאיל תערוג, תשע"ד י הגראי"ל שטיינמן שליט"אעניני ל"ג בעומר והילולא דרשב"י מדבר
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 תשע"ז    דברי שי"ח, תשע"דשו"ת בעניני ל"ג בעומר מהגר"ח קנייבסקי שליט"א  

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

  מחמדי התורה, תשע"ג    במשנת הפרשה, תשע"ה   תורה והוראה, תשע"ד  ל"ג בעומר, ענינו והלכותיו
 תשע"ב

 תשע"ה במשנת הפרשה, ב נרות כנגד לב טוב["]טוטעם חדש להדלקת המדורות בל"ג בעומר 

   [חסרונוב הרגשה]עיקר קביעת תורת הרב בלב תלמידיו אחר סילוקו, וה  הילולא ביום פטירת צדיק
    נר יששכר, תשע"ג

 יסודות החינוך, תשע"גהאם אכן נפטר רשב"י בל"ג בעומר? 

 מהרצ"א, תשע"גמעיינות  העליה למירון בל"ג בעומר, שמחה שלא כטבע 

 תשע"ג   מעיינות מהרצ"א, תשע"המנהגי ל"ג בעומר של הבני יששכר 

י, ונבהל ושפך את השמן חזרה השתמש בטעות למאכל בשמן שהודלק בפתח המערה דרשב"
 דפי עיון, תשע"ז ]נידון הלכתי מעניין שלא היה ולא נברא, הבא לחדד הרבה הלכות[בשבת  

 

 רשב"י ומירון 

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

 להתעדן באהבתך, תשע"הרשב"י ואחיה השילוני  

 אז נדברו, תשע"דקונטרס 'אשריך שראיתיני בכך' לל"ג בעומר 

 שבילי פנחס, תשע"ב " ]או להיפך[האם רשב"י הוא "חסד" ורבי אליעזר "גבורה

 פנינים, תשע"דפנינים לכבוד ל"ג בעומר 

 מחמדי התורה, תשע"זהשמחה בל"ג בעומר וטעמיה 

 במשנת הפרשה, תשע"ההדלקת טו"ב נרות בל"ג בעומר 

 אשכול יוסף, תשע"ד  מדוע לקח רשב"י עמו למערה את בנו, וגרם בכך צער לאימו?

 אשכול יוסף, תשע"ד   ביטול תורה לנסיעה לרשב"י למירון בל"ג בעומר

בהלכות חזרו ויסדום על פי הדיבור, שסומכים על בת קול, הלכות ומנהגים האם ]לא בשמים היא  
דברי  ,הגים על פי הקבלה, גילויים שנמסרו בקבלה מפי אליהו הנביא, בירור הספיקות בהלכה תיק"ושנו

,  לא בשמים היא וכשמתגלה בנשמתו לצדיקיםואז דינו דין,  כשמתגלה בגופו בגילוי אליהו החת"ס 
בעת לימודם שונים מגילויים הנמסרים ששרתה רו לרשב"י ולהאריז"ל ברוח הקודש גילויים שנמס

סק הלכה על פי שפעל שאלת חלום להלכה, שו"ת מן השמים לרבינו יעקב ממרויש סתמכות ה, בנבואה

 עולמות, ד  חלומותיו, והאם אנו מחוייבים לפסוק הלכה כפי שהשיבוהו בחלומותיו[
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 רשב"י תעיונים בתור

מחמדי  ['חטא כדי שיזכה חברך']לא אמרינן לא היה ראוי דוד לאותו מעשה, אלא ללמד דרך תשובה 

 התורה, תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ה  מחמדי התורה, תשע"זפטור תורתו אומנותו מקריאת שמע ותפילה 

מחמדי התורה,      אשכול יוסף, תשע"ה   רשב"י ובנו מעץ החרובים ולא חששו לערלההיאך אכלו 

 מחמדי התורה, תשע"ז    תשע"ה   מעדני אשר, תשע"ב    במשנת הפרשה, תשע"ה  תשע"ד

 שבילי פנחס, תשע"ד  זרע ברך, תשע"היכול אני לפטור את כל העולם מן הדין  -דברי רשב"י 

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

שבילי    דפי עיון, תשע"ג  הרב אביגדור מילר, תשע"גמחלוקת רשב"י וחבריו לגבי היחס לרומאים 

 פנחס, תשע"ז

  מעדני אשר, תשע"ז לשיטת רשב"י האוכל ביום כיפור כל שהוא ענוש כרת? 

 מעדני אשר, תשע"ז לשיטת רשב"י כהן העובר עבירה, חמור מישראל? 

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

 מחמדי התורה, תשע"זמעלת קביעות התורה לרשב"י 

  מחמדי התורה, תשע"זמחלוקת רשב"י ור"י לשיטתם בכמה מקומות  

 זרע שמשון, תשע"זביאורים בדברי רשב"י 

 מחמדי התורה, תשע"זפרפראות בהלכה ובאגדה באמרות התנא רשב"י  

 מחמדי התורה, תשע"ז  מדוע הסתפק רשב"י אם תפילת ערבית היא רשות או חובה?

 

 בל תשחית

 חיים בדרכים, תשע"דונשמרתם, כללי בטיחות  

 תשע"ה תורה והוראה,מדורות ל"ג בעומר ו'בל תשחית', השמירה על איכות הסביבה 

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

ה, בחפץ הפקר, בזבוז ממון פרוטמשווה פחות ן, במהתורה או מדרבנ]השחתת חפצים,  איסור השחתה
, מדורת לצורך מצוה השחתה, בגדים שאינו צריך להםלריק, כלים חד פעמיים, שאריות מזון באולמות, 

בירת כוס תחת ק, שמשחבשיקרע  ןנייר לילד קטל"ג בעומר, שפיכת יי"ש מחשש חמץ שעבר עליו הפסח, 
, השחתת ם שנעשו מפיתוחי עץ זיתשימוש בחפצי, שלימה או סדוקה, החופה או צלחת בשמחת תנאים

 תורה והוראה, תשע"ג  עולמות, סט הגוף במזון לא בריא או מרובה[

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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