
 

 

 

 

 

 

 פסח שני ול"ג בעומר

 ( חינם )קישורים להורדה     

 

 תוכן עניינים של הנושאים:

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

 

 מענייני דיומא: פסח שני 

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

o טומאת כוהנים בקברי צדיקים   

o ל"ג בעומר ומנהגיו 

o  מנהג ה'חלאקה' לילדי גיל שלוש 

o רשב"י ומירון 

o עיונים בתורת רשב"י 

o  בל תשחית 
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 פסח שני  :מענייני דיומא 

 

הלל על    ,תחנון בפסח שני  ,כיו"ט  פסח שני  ,הגדה בפסח שני  ,ביקור בפסח שני  ,חמץ עם פסח שני  ,זמן הקרבת פסח שני]עניני פסח שני   

     עומקא דפרשא, תשע"ו  [טענת למה נגרע ,נשים בפסח שני ,פסח שני

 נר לשולחן השבת, תש"פ   מנהגי וטעמי פסח שני

הרב ברוך רוזנבלום  -ברוך שאמר]כן ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו הביאנו לרגלים אחרים[  הנאמר בהגדה של פסח מרמז על פסח שני  

   שליט"א, תשע"ב

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א דיני פסח שני 

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

   חיים, תשפ"א מיםפסח שני 

 מבית לוי, תשפ"א פסח שני ול"ג בעומר שחל ביום שישי 

 עשר עטרות, תשע"ט  פסח קטן או פסח שני?

 (נהאספקלריא, תש"פ )עמ'   עדה אחת, פסח שני | מתורת רבינו ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר זיע"א   

 (יחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -נחל אליהו   כח הרצון -ת פסח שני פרש

 )עמ' כז( אספקלריא, תשע"ח  י[תחנון וסליחות בה"ב בפסח שנ]סיפור יציאת מצרים בפסח שני 

אספקלריא,     משנתה של תורה, תשפ"א   לענין הלכה, תשפ"א   שואלין ודורשין, תשפ"א   נר לשולחן שבת, תשפ"אסליחות בה"ב ופסח שני  

 באר ההלכה, תשפ"א   תשפ"א )עמ' נ(

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

 באר ההלכה, תשפ"א   אכילת מצה בפסח שני

 ווראקא, תשפ"א -קהילת בשבילי אורייתא  פסח שני -הלכה ומנהג 

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

 בפרשה, תשע"ו 

 דברי שי"ח, תשע"ח    פניני מנחת חינוך, תשע"ואכילת קרבן פסח שני עם חמץ   

 דברי שיח, תשע"ד     דברי שיח, תשע"השו"ת בעניני פסח שני   

 שבילי פנחס, תשע"ו השתוקקות מישאל ואלצפן הולידה את 'פסח שני'  

באר הפרשה,    חידשה הלכה, השונה מבקשת בנות צלפחד[  -]זעקה אמיתית מקירות הלב  רע"  כוחה של זעקת "למה ניג  -פסח שני  

 ( יבתשע"ח )עמ'  

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

 בחידוד, תשע"ה 

   אשר, תשע"זמעדני מדוע נטמאו רק נושאי עצמות יוסף, ולא נושאי עצמות שאר השבטים?  
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 הגר"א עוזר, תש"ע טומאה בציבור בקרבן פסח   

עליו קרבן בפסח שני והגדיל, האם צריכים לשחוט  עליו קרבן פסח  להמשיך ?   שחטו  יכול  העומר, האם  ]קטן שהגדיל בספירת 

,  גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו,  קטן, האם נחשבת כמעשה מצוה, וכן יש לדון האם נחשבת כמעשה ספירה, ספירת  ולספור בברכה

קטן ,  שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני,  אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור ולאכול כשנשתפה 

האם בקטנותו  , קיים מצוות  הגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך ברכת המזוןשאכל לפני השקיעה ובירך ברכת המזון, וכש

   ד "גניחובסקי, תשע א"הגר     ד"השבת, תשע מאור    , תמימות בספירת הקטן[  התורה בליל היותו בן י"ג, ברכת  מקבל שכר כ'מצווה ועושה'

 עולמות, ג 

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

 בירורים בהלכה, תשפ"א  ]אמצעי תחבורה מהירים[בזמן הזה  -דרך רחוקה 

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' יא(   ]דברי המשך חכמה[פסח שני של ציבור הוא שבעה ימים 

במידה ויתאפשר לחדש את עבודת קרבנות בין פסח ראשון לפסח שני: האם מותר ]  הקרבת קרבן פסח שני כשלא קרב פסח ראשון

ואין אפשרות להקר יחידים מתוך והאם חובה לעשות פסח שני. במידה  לדון האם  יש  נדחים,  ציבור  יב פסח שני במצב כזה משום שאין 

   .הציבור יכולים לעשות פסח שני משום שהם אינם ציבור או שדין אחד לכל הציבור ואף היחידים שבציבור אינם יכולים לעשות פסח שני

בכל אופן שבו נוצרה מציאות של רוב ציבור שלא יצאו ידי חובה  האם מה שנאמר שאין ציבור נדחה לפסח שני הוא דין כללי ועקרוני, הנוהג 

ראשון   פסח  לעשות  מההיתר  וכחלק  בציבור  דחויה  שטומאה  מהכלל  כחלק  שנאמר  מת,  בטומאת  מסוים  דין  שזהו  או  ראשון,  בפסח 

ירחון האוצר    [פסח שני  ואז במקרה של רוב ציבור שנדחו לפסח שני שלא מחמת טומאת מת אלא מסיבה אחרת ניתן לעשות ,בטומאת מת

 )טו(, תשע"ח )עמ' סג( 

חישוב ציבור    אופן  רוב  בטומאת  פסח  להקרבת  והטהורים  הטהורים  ]הטמאים  המתים,  טמאי  מניין  את  בפועל  מחשבים  כיצד 

, ציבור, כל כת וכת אל, או שמונים דווקא את הקרובים שאינם בדרך רחוקה, או הגדרה אחרתוהזבים: האם מונים אותם מתוך כל ישר

, רוב זבים במקרה של טומאת מת בכהנים או בכלי שרת,  אופן חישוב הטמאים והטהורים בפסח חזקיהו ובפסח שבימי עזראבפני עצמה,  

 ירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' לג(   [ירוף ערל ומשומד למנייןצ, צירוף אנוסים ומזידים המתבטלים מפסח למניין הטמאים והטהורים

 ג(נירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ'   ]פסח שני[מדוע יש דין 'תשלומין' רק להקרבת פסח? 

 ירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' נו(    לאופייה של העלייה למירון בימי האריז"ל והבית יוסף -פסח שני כמקור העליה למירון 

 

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

 

 טומאת כוהנים בקברי צדיקים:  

 

 שואלין ודורשין, תשפ"ב דברי חיזוק ליום השנה להסתלקות קדושי מירון  -זו תורה וזו שכרה 

 לענין הלכה, תשפ"ב עדכון בדבר הריסת גשר הכהנים במירון בעקבות האסון 

האם אין בכך סתירה לייחוד השם יתברך שרק לו לבדו ראוי להתפלל,  ,  ]תפילה לצדיק, לנפטר, למלאכיםצדיקים  השתטחות על קברי  

על קבר הצדיק ]קוויטלאך[  "פתקאות"  הנחת  "דורש אל המתים",  ישירות אל הצדיק בבקשה :  שלושה מצבים ,  איסור  תפילה המכוונת 

בכוחו הצדיק  ,  שיסייע  אל  ישירות  המופנית  הקב"הבקשה  לפני  עליו  טוב  להמליץ  למלאות ,  שיפעל  שיעזרהו  להקב"ה  ובקשה  תפילה 
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הצדיק בזכות  לבו  מקום  ,  משאלות  קדושת  חייםוקרבמותם  צדיקים  ,  הצדיקקבורת  סגולת  צדיקים ,  אים  קברי  על  ההשתטחות  זמני 

ציבור ותשעה באב כיפור, תענית  יום  וערב  נכרים ,  המוזכרים בשו"ע: ערב ראש השנה  ולימוד ליד קבר הצדיק  ,קברי  לועג לרש,  תפילה   ,

 ,נתינת צדקהן,  אב, הנחת  הקברעל  להניח יד  ,  הלכות ומנהגים בסמוך לקברי צדיקים: הקפת הקבר  ,  פעמיים ביום אחדצדיק  קבר  ביקור  

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

 נוה ההיכל, תשע"ב יציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקים  

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

צדיקים   קברי  על  מטמאיםכהנים  אינם  ב]צדיקים  כוהנים  טומאת  רבי,  של  רבי  ,  פטירתו  בהבאת  נטמא  כהן[  ]שהוא  הנביא  שאליהו 

הנים להתפלל במערת  וכ, דעות הפוסקים לעודד המנהג או לבטלו,  האבני נזר אימתי נאמר שצדיקים אינם מטמאיםדעת  עקיבא לקבורה,  

 עולמות, יא      מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   תורה והוראה, תשע"ה   רשב"י[  ןציו המכפלה, בקבר רחל, ועל

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כח( -פניני הלכה ]חיבור כבלים חשמליים[ בנין ם במירון ובבית הלויות לכהן העומד מחוץ לוהניטומאת כ

]אוהל זרוק, ביקור משה מונטיפיורי בהר הבית בשידה ותיבה, ספק מעבר על בית עלמין, חציצת ניילון, חליפת  טיסת כהנים מעל קברים 

 עומק הפשט, תשע"ז טיסה מעל הר הבית, הדגמת מסלולי טיסה מעל ובסמוך לבית עלמין חולון[ צלילה, בגד אסטרונאוט, 

, ל"ג בעומר במירון, רצף אנושי עד ציון הכנסת טומאה למקומות המסופקים  , למקומות המסופקים  כניסת כהנים]הלכות כוהנים במירון  

בבניה, טומאת   והשינוים  בעקבות החפירות האחרונות  במירון  חזקת טהרה  יש  זצ"ל תלמיד החזו"א, האם  כהן  הגר"ש  הנהגות  רשב"י, 

 לענין הלכה, תשפ"א    אמור ואמרת, תשע"חתשע"ח[  -במירון, מפת אזור מירון  -כהנים מעל מערות קבורה 

 אגודת משמרת הכהונה, תשפ"אמסלול מטבריה לכיוון צפון  -הודעות נחוצות לכהנים 

 אגודת משמרת הכהונה, תשפ"א נסיעה לכהנים למירון בדרך כשרה לכהנים 

איסור תפילה תוך ד' אמות של    -]האם מותר לבקש מהצדיק הקבור שיבקש רחמים? האם מותר להתפלל ליד קבר צדיק  קברי צדיקים  

צדיק   קבר  על  מצבה  מניחים  האם  לכוהנים   -נפטר,  מותר  האם  לחו"ל,  לנסוע  לכהן  הזה  בזמן  איסור  יש  האם  זכרונם,  הם  דבריהם 

שלוחו של אדם כמותו, האם מותר    -ויטל' עם ישראל שיניחו על קבר צדיק בחו"ל  להשתטח על קברי צדיקים, האם מותר לכהן לשלוח 'קו

)וטמא טמא   מת אסור בהנאה, לצאת מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל, לישון בבית קברות[  -לשבת על קבר, האם מותר לדרוך על קבר  

 מעדני אשר, תשע"ח   ]יג, מה[ יקרא(

   )עמ' ז( זדברי שי"ח, תשע" למערת המכפלה?  ]שהיה כהן[ כיצד נכנס ירמיהו 

ע"י ציון רשב"י, כהן בלויה צפופה, ישראל העומד על פתח היכל   מרפסת הכהנים]  טומאת כהנים בקברי צדיקים לכהנים וישראלים

ציון רשב"י ומושיט ספר לכהן העומד בחוץ, המכשול לכוהנים בקבר שמעון הצדיק, האם מותר לכהן לגעת ברכב חברא קדישא המוביל  

ד המחובר לחשמל  בבית הלויות או כיצד ישראל לא יטמא כהן במעבר תחת הסדק, הליכה על רגל אחת, החזקת מיקרופון בינפטר, עצה  

יום, ענידת שעון מתכת לכהן כהצלה[  נגיעה בשעון של ישראל שנטמא באותו  זנגר שליט"א[    ברחבת רשב"י במירון,  פניני  ]הרב אברהם 

 יבת מיר, תשפ"א חידושי הלכה מראשי חבורות ביש -הלכה

 וקדשתו, תשפ"א   ]מרפסת הכהנים[ תנועה בציון רשב"י ממקום למקום

חידושי הלכה מראשי  -פניני הלכה? ]הרב ישראל כהן שליט"א[  המהלך תחת חריץ בקברי צדיקים האם מעביר את הטומאה

 חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

]בפטירתם, אחר קבורתם, טומאה למפרע, מדוע נטמאו נושאי ארונו של יוסף, ואליהו לא נטמא ע"י רבי עקיבא,  טומאה לקברי צדיקים  

 מפיק מרגליות, תשפ"א המוות, מת ביום כיפור[מת ללא מלאך 

   עמיקתא, תשע"ב שמעתאהליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים  
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 ל"ג בעומר ומנהגיו: 

 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א ]הגרי"ג אדלשטיין שליט"א[  הנהגת ל"ג בעומר בישיבות

   בדרכו אמונה, תשפ"א[ ל"קניבסקי זצ ]הגר"ח הנהגות מיוחדות לל"ג בעומר 

]נזק ממוני או נזק סנטימנטלי, גרמא, עשרה זהובים  הדליק מדורת הציבור ללא רשות, ונגרם הפסד הכנסות מאי מכירת ההדלקה  

וישמע    עומר, הבעלות על המדורה של בית הכנסת או אספוה ילדים מן ההפקר[על חטיפת מצוה, הדלקה ע"י הוספת שמן במקדש ובל"ג ב

 משה, תשע"ח

 ירחון המאור )תצד(, תש"פ )עמ' קו(   ]הקשר לאברהם אבינו, כבשן האש, עקידת יצחק[הכוונה בהדלקה בל"ג בעומר 

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

 במשנת הפרשה, תשע"ד ת ל"ג בעומר במשנת החסידות   מעל

 אזמרה לשמך, תש"פ    הלכות ודינים לל"ג בעומר

 שבת טיש, תשע"ז סיפורים, אגדות ופנינים על ל"ג בעומר   

 קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' עז( ל"ג בעומר במהלך הדורות 

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

 תשע"ז      דברי שי"ח, תשע"ד  קניבסקי זצ"ל שו"ת בעניני ל"ג בעומר מהגר"ח 

בעומר   ומנהגים    -ל"ג  השמ]הלכות  בעומר טעמי  בל"ג  במירון,  חה  רשב"י  לציון  מדורות  ,עליה  הדלקת  ותספורת,  טעמי  עין  [  נישואין 

 מרדכי תש"פ עיטורי    יצחק, תשע"ח

 לקראת שבת ]מבית דרשו[, תשע"ט )עמ' כג( ריקודים ומחולות של רשות בל"ג בעומר  

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

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

 משכיל לדוד, תשע"ח   ושמירת השבתג בעומר "הילולת ל

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

בין מהותו הפנימית של ל"ג בעומר    -עד הג"ל הזה   יעקב לעשו,  בין  זמן למקום,  בין  בין העולמות,  ל"ג העומר כנקודת מפגש  ]יום 

אספקלריה )כז(, תשפ"א  ]הרב אברהם משה הלפרין שליט"א[    עברית לארמית, בין גמר טהרה מטומאת מצרים לטו"ב ימי חג מתן תורה[

 וידבר משה, תשפ"א    )עמ' א(

טומאת כהנים, בר יוחאי בליל שבת, ניקוד הפתח בשם יוחאי תחת ]תספורת כשחל ל"ג בעומר ביום שישי, למנצח,  גחלים לל"ג בעומר  

    משנתה של תורה, תשפ"א  האות ח' ולא האות א', העיקר במצוות ובתורה[

]פסקו תלמידי ר"ע מלמות, יום שנסמכו בו תלמידיו, יום ירידת המן, הילולא דרשב"י, השראת שורש השמחה של ל"ג בעומר )ח"א(  

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח השכינה באדם, העמדת תורה שבעל פה[
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 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח  תת ר"ע ורשב"י, ללמוד על מנת לקיים[ ]מדורות, מישורש השמחה של ל"ג בעומר )ח"ב( 

       תשע"ח )ח"א(     נר יששכר, תשע"ג     [חסרונוב  הרגשה]עיקר קביעת תורת הרב בלב תלמידיו אחר סילוקו, וההילולא ביום פטירת צדיק   

          (בתשע"ח )ח"

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

 אשכול יוסף, תשע"ו בל"ג בעומר?  מדוע עולים לקבר שמעון הצדיק בירושלים

 מעדני אשר, תשפ"א  ?מדוע החמיר רבי שמעון כל כך שלא לדבר דברים בטלים בשבת הרי הוא המיקל הגדול בהלכות שבת

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

 תשע"ג    מעיינות מהרצ"א, תשע"הששכר מנהגי ל"ג בעומר של הבני י 

]נידון הלכתי מעניין שלא  השתמש בטעות למאכל בשמן שהודלק בפתח המערה דרשב"י, ונבהל ושפך את השמן חזרה בשבת   

 דפי עיון, תשע"ז  היה ולא נברא, הבא לחדד הרבה הלכות[

 באר ההלכה, תשפ"א האם רשאים למנה ספרד להסתפר בו? ]שעת הדחק[  כשל"ג בעומר חל בערב שבת 

 האיחוד בחידוד, תשע"ז  [במוצ״שאו גם , ב שבת לכבוד השבתער]ב מתי מותר להסתפר? כשחל ל״ג בעומר ביום א׳

 

 מנהג ה'חלאקה' לילדי גיל שלוש: 

 

 דברי שי"ח, תשפ"ב מנהג תספורת וחלאקה  

כהלכתו   הבנים  קטן  -חינוך  תגלחת  בעניני  ומנהגים  הלכות  מקום   אוצר  מסוימים,  בזמנים  הנולד  לקטן  התגלחת,  זמן  ]חלאקה, 

ד ימין, תגלחת תאומים, אופן התגלחת, דינים ומנהגים אחר התגלחת, התגלחת, מי מגלח, אשה קטן, נוכרי, מהיכן מתחילים בתגלחת, בי

 כרם אליעזר, תש"פ )נה עמ'(נטילת ידים, מה עושים עם השערות[ 

איחור התגלחת, כשנעשה בן שלוש בשבת, נעשה בן שלוש    דים,]מקור המנהג, בקברי צדיקים, גיל שלוש, האם מותר להקעניני חלאקה  

נטילת ידי הקטן והמספרו, תספורת כנסת או בית מדרש,    תבראש חודש, צוואת ר"י החסיד, חול המועד, ליל ל"ג בעומר או יומו, בתוך בי

   שערי ציון תש"פ-תורתו מגן לנוע"י מי שאינו שומר תורה ומצוות, נידה, מה יעשה בשיער[ 

 מנחת שאול, תשע"ח )מהדורה שניה(]הרב שאול סעיד שליט"א[ הלכות ומנהגים בענין תספורת ראשונה 

 המשך-מעדני אשר, תשע"ט   מעדני אשר, תשע"ט ?האם מותר לעשות חלאקה לקטן בבית הכנסת

 שבילי פנחס, תשע"ד    לכך מגיל שלוש[ ]כסימן לצורת יהודי, מנהג חלאקה, הטעם שמחנכיםהמצוה להשאיר פיאות  

 ( קטואספקלריא, תש"פ )עמ'  גם לשמחת החלאקה!! -נתגלו שלשה דרכים אמתיים להגיע למירון השנה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט    ?האם יש מקום לאסור סריקת הפאות עם מסרק משום הקפת הראש

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קנא(מה הקשר של 'חלאקה' לל"ג בעומר במירון?  

 שבילי פנחס, תשע"ד   ביאור המצוה להשאיר פיאות כסימן לצורת יהודי והטעם שמחנכים בן ג' במצוה זו של פאת הראש

 אבלות המקדש )עמ'  קג(  -בנתיבות ההלכה   ]הגר"י ליברמן שליט"א[ שלוש בראש חודש אב  ן'חלאקה' למי שנעשה ב
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 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תתלח(  ]חלאקה[מנהגי ימי ספירת העומר 

 

 רשב"י ומירון: 

 

אספקלריא, תשע"ט    [שלש מדות בבכורים, הבכורים, ותוספת הבכורים, ועטור הבכורים]'מידותיו' של רשב"י,  מל"ג בעומר עד ביכורים  

 )עמ' קל(

]החליט במחשבתו ולא הוציא מפיו, נהג לנסוע למירון כבר אמר בפיו כי בדעתו להיות במירון בל"ג בעומר, האם חייב מדין נדר?  

עומק הפשט,  רון היא 'מצוה' או 'הנהגה טובה', דעות שונות בנידון זה, התרת נדרים[  כמה שנים האם הוי 'הנהגה טובה', האם עליה למי

 תשע"ח 

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

 מעדני אשר, תשע"ט   ?מדוע התחבא רבי שמעון בתחילה בבית מדרש הרי זה מקום ראשון שיחפשו אותו שם

 להתעדן באהבתך, תשע"ה רשב"י ואחיה השילוני   

 שבילי פנחס, תש"פ  וק וספרתם לכם[]ל"ג אותיות בפסהקשר בין ל"ג בעומר לפרשת אמור 

 תשע"ח    אז נדברו, תשע"ד   קונטרס 'אשריך שראיתיני בכך' לל"ג בעומר

 אז נדברו, תשפ"ב פשר המשיכה ה'מגנטית' שלנו להר מירון? 

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

 נר לשולחן השבת, תשע"ט לא כל רשב"י הוא רבי שמעון בר יוחאי  

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א הילולא דבר יוחאי: 'רבי שמעון' או 'רבי שמעון בר יוחאי'? 

 תשע"ט     פנינים, תשע"ד   פנינים לכבוד ל"ג בעומר

 מחמדי התורה, תשע"ט    מחמדי התורה, תשע"ז  השמחה בל"ג בעומר וטעמיה

]כעין ט"ו באב ומוצאי יום הכיפורים, ורצית בנו, התחלה חדשה של תורה שבעל פה ע"י חמשת  הסרת חרון אף    -השמחה בל"ג בעומר  

   אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ה( - נחל אליהו   תלמידי רבי עקיבא[

 במשנת הפרשה, תשע"ה   הדלקת טו"ב נרות בל"ג בעומר

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כג(  ל"ג בעומר   -יום שלישי י"ח אייר  

 ( פואספקלריא, תש"פ )עמ'   רחשי לב לקראת ל"ג בעומר תש"פ   - אשרי העם הם לומדיך 

 (קלזאספקלריא, תש"פ )עמ'   יום פטירת הרמ"א   -ל"ג בעומר 

 (נהקובץ גיליונות, תש"פ )עמ'  -פרדס יצחק  וביותר בל"ג בעומר -ות בכבוד התורה רזהי

 זרע שמשון, תש"פ   כתר תורה אף בעת שמוכרח לעסוק בעניני העולם הזה

 ( יטאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -נחל אליהו הסרת חרון אף  -השמחה בל"ג בעומר 
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רשב"י  ה של  אורו  החול    -דלקת  שווקי  אבינו  נגד  יעקב  הפנימי    -]תקנת  הטעם  ומרחצאות,  שווקים  מטבע,  שתיקן  העיר,  פני  ויחן 

   אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' טז( -מאמרי עינינו גל   בתקנות אלו[

 עינינו גל, תשפ"ב בעקבות שיטתו של רשב"י  

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

 מעדני אשר, תשע"ט    ?מדוע רבי אלעזר בנו של רבי שמעון התחבא במערה הרי הוא לא היה בכלל הגזירה

 )ז' תירוצים(  אשכול יוסף, תשפ"אמדוע לא רחץ רשב"י עצמו י"ג שנה במערה? 

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

 (יגקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -ממעיין החיים  עצם העמל והיגיעה תכלית בפני עצמה -תלמידי רבי עקיבא הראשונים והשניים 

 מעדני אשר, תשע"ט   ?מדוע רבי שמעון בר יוחאי לא שנא דברים שהקב''ה שונא אותם

היא   בשמים  ומנהגים  האם  ]לא  הלכות  קול,  בת  על  הדיבור,  שסומכים  פי  על  ויסדום  שנוחזרו  גילויים בהלכות  הקבלה,  פי  על  הגים 

וכשמתגלה  ואז דינו דין,    כשמתגלה בגופו  בגילוי אליהו  דברי החת"ס    ,תיק"ושנמסרו בקבלה מפי אליהו הנביא, בירור הספיקות בהלכה  

היא  בנשמתו לצדיקים ולהאריז"ל ברוח הקודש  לא בשמים  גילויים שנמסרו לרשב"י  לימודם שונים מגילויים הנמסרים ששרתה  ,   בעת 

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

 עולמות, ד   לפסוק הלכה כפי שהשיבוהו בחלומותיו[

והב האריז"ל  בימי  למירון  העלייה  של  יוסףלאופייה  בתקופ]  ית  ולמה,  למירון  העולים  היו  של  ת  מי  זמנם  שבצפת",  הזהב  "תור 

ל'זייארה' בקברי הקדושים בגליל בתקופת 'בין פסח  , פסח שני במירון, המנהג הקדום היה לעלות  האר"י, הבית יוסף ושאר חכמי התורה

יתכן שהאר"י, או רבי חיים ויטאל, הם שהסבו את  . שני-חאלא פס, בעומר-לעצרת'. המטרה לא הייתה כלל קבר רשב"י ובוודאי לא יום ל"ג 

ובל"ג  יש רק בקבר רשב"י  זה  ויטאל טעם רק  -תשומת לבם של העולים, ש"שורש" במנהג  נתן רבי חיים  פנים בכתביו  כל  על  בעומר. או 

המסורתי העלייה  לכל  ולא  בעומר  ל"ג  ביום  מסלעליה  העמת,  החגיגות  לאופי  הרבנים  התנגדו  שונות  הקברים  יבות  סביב  בקבר  ]מי  הן 

רשב"י בקבר  לימים  והן  הנביא  צדיקים  ,  [שמואל  בקברי  לספר,  שוניםוהילולות  והייחס  ימים  חמדת  בספר  המקור  במ,  הגן  דה  יהאר"י 

ויטאלימסו ואף אירע שהשתתף עמם במנהגיהם. רבי חיים  על החוגגים,  ובקבר -כתב להצדיק את מנהג העולים דווקא בל"ג   מת  בעומר 

בעומר,  -בעומר לא יותר משתי פעמים בחייו. האר"י לא לימד את תלמידיו לעלות לקבר רשב"י בל"ג -האר"י עלה לקבר רשב"י בל"ג י,  רשב"

ל"ג  ביום  דווקא  המקובלים  עלו  לא  שלאחריהם  בשנים  ויטאל,  חיים  רבי  לא  רשב"י,  -וגם  לקבר  מצפת  אין  בעומר  תורה  גדולי  על  מידע 

בל"ג  רשב"י  בירב,  הרדב"ז]בעומר,  -בתקופת האר"י שחגגו בקבר  מהר"י  יוסף,  , בעל החרדים, המבי"ט,  מהר"ם אלשיך, הרמ"ק,  הבית 

יש  מקור עלום' כי רשב"י נפטר ביום זה ו'המשנת חסידים עודד לעלות לשמוח בקבר רשב"י, ובמקביל החמדת ימים הביא  .  מהר"ש אלקבץ

נוהג עלייה    .ללמוד בלילה שלפניו קטעי זוהר, הודפסו סדרי לימוד מיוחדים, שהתפשטו עד מהרה בקרב הציבור במהלך השנים התייסד 

ירחון    [  לציון רשב"י, אותו אימצו, במיוחד, קהילות החסידים ואנשי ירושלים, בחגיגות שירים ריקודים והדלקת משואות, עד לימינו אנו

 האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' נו(

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א אוצר החידות לל"ג בעומר 

 ,קדמונים ראוי ללכת  לאלו קבריברכת כהנים בקבר הרשב"י,  ,  דורש אל המתים,  שנה   150רשב"י לפני    תתיאור הילול]הילולא דרשב"י  

 משנתה של תורה, תשע"ח  ו[טעם ההילולא והפקפוקים ב, לעג לרש , כת אשר יצר אתכם בדין בקבר רשב"יבר

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קסח(  ]מקורו אינו מספר חמדת ימים אלא מספר פרי עץ חיים במהדורת כתב היד[קץ להכחשת ל"ג בעומר!  

 מעדני אשר, תשע"ט     ?מדוע רבי שמעון כעס על יהודה בן גרים הרי מילתא דמתאמרא באפי תלתא אין בזה לשון הרע

ן הידועה כיום. דברי חז"ל ומהרח"ו, כי רשב"י ]פקיעין לוד וכפר לודים וזיהויים, פקיעין התלמודית היא פקיעיהיכן התחבא רשב"י?  

התחבא באיזור פקיעין בגליל ולא ביהודה. מיקומה של העיר לוד הגלילית בצפון, ליד פקיעין. כפר לודים אשר נשכח זכרו, שהיה ברצועה  
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גמורה   אר"י  נחשבים  שבמרכז  ורמלה  ]כיום[  לוד  העיר  אזור  כל  כחו"ל.  דינו  היה  ולפיכך  מכזיב,  סביבותיהםהיוצאת  אספקלריא,  [  .לכל 

 תשע"ט )עמ' קלח(

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קמו( מירון   -ל"ג בעומר 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קעה(תיקון העולם השמם בל"ג בעומר  

 

 עיונים בתורת רשב"י: 

 

 מעדני אשר, תש"פ  ?מה יעץ רשב''י למי שרוצה לפעול ישועות אצלו ואינו יכול להגיע אליו לציון במירון כמו השנה

 תש"פ מעדני אשר,   ?איך התפלל רבי שמעון בר יוחאי שמאדמה יצא כסף הרי איתא בגמ' שהמטריח את קונו נענש

 מעדני אשר, תש"פ  ?מדוע פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות דווקא ביום ל''ג בעומר יום השמחה של רבי שמעון

 שבילי פנחס, תשפ"א  ]והקשר בינם לבין תיקוני רשב"י[שבעים המצוות שבפרשת קדושים 

 מעדני אשר, תש"פ   ?מדוע נעשה אדם נאמר רק בשביל רבי שמעון בר יוחאי

 מעדני אשר, תש"פ  ?בר יוחאי יש חיוב לומר כמה שיותר פעמים ביום פרשת הקרבנותהאם לפי שיטת רבי שמעון  

לנו מגן  בסוגיא דרשב"י  -  תורתו  וביאורים  הגר"ח    הערות  חיים  קניני  'חלאקה',  מצוה  תגלחת  זצ]עניני  קניני    ל” קניבסקי  מ"ח  על 

 שערי ציון תש"פ )רסו עמ'(-תורתו מגן לנו התורה[

 ( נחירחון האוצר )מ(, תש"פ )עמ' תורת רשב"י ול"ג בעומר 

 "פ מפיק מרגליות, תש  ]מלאכה שאינה צריכה לגופה, דבר שאינו מתכוין[רשב"י והרומאים 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' לד(  קונטרס 'באר הפרשה' עניני רשב"י ול"ג בעומר 

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

שבילי פנחס,      ותשהשיג את התורה בשורשה לפני שנתחלקה לתיב  הכח הנפלא של רשב"י לפטור את כל העולם מן הדין בזכות

 תש"פ 

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

     רשה, תשע"ה במשנת הפ    מחמדי התורה, תשע"ד    אשכול יוסף, תשע"ה    היאך אכלו רשב"י ובנו מעץ החרובים ולא חששו לערלה

 טעמא דאורייתא, תשפ"א   מחמדי התורה, תשע"ט   "חפניני אי"ש, תשע   מחמדי התורה, תשע"ז     תשע"ה   מעדני אשר, תשע"ב 

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

 אי"ש, תשע"ח 

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

   מעדני אשר, תשע"ז  לשיטת רשב"י האוכל ביום כיפור כל שהוא ענוש כרת? 
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 מעדני אשר, תשע"ז  ת רשב"י כהן העובר עבירה, חמור מישראל? לשיט

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' ז(   שו"ת הגר"ח קנייבסקי בסוגיא דרשב"י -תורתו מגן לנו 

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

 מחמדי התורה, תשע"ט    מחמדי התורה, תשע"זמעלת קביעות התורה לרשב"י  

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

 זרע שמשון, תשע"ז ביאורים בדברי רשב"י  

לבן   בינו לבין  ליעקב[מאמר ל"ג של רשב"י    -יעקב אבינו העמיד  שונא  בהלכה עשו  מול רומי,  פנחס,    ]מדוע הסתכן רשב"י  שבילי 

 תשע"ז 

 מחמדי התורה, תשע"ז פרפראות בהלכה ובאגדה באמרות התנא רשב"י  

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

 )עמ' לט(  אספקלריא, תשע"ח  אהתנא רבי עקיב לאורו של  - "חזיתיה דהוה צניע ומעלי"

 תשפ"ב פלאי התורה 

 

 בל תשחית: 

 

 לענין הלכה, תשפ"ב  למדורת ל"ג בעומר בשביעית  קציצת אילנות 

 חיים בדרכים, תשע"ד ונשמרתם, כללי בטיחות  

   וישמע משה, תשע"ז? ג בעומר האם יכול לחזור בו"הכין בגדים לשרוף במדורה בל

   וישמע משה, תשע"ז?  בעומר "גליטול מן הקטן רהיט טוב שהוא רוצה לשרוף במדורת להאם מותר 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מט(לא להדליק מדורת ל"ג בעומר מקרשים גזולים   

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

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

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

]הרב   [ונה, על עץ מאכל ועל שאר דברים, קריעה על מת, קריעת בגדי כה]בל תשחיתמנהג שריפת בגדים יקרים במדורות ל"ג בעומר  

     קרואי מועד, תשע"ו )עמ' קיא( אליהו גרינצייג שליט"א[

בנו חדש במקומו ישן, שכבר  קודש  ולגנוז את האפר[    שריפת קרשי ארון  בעומר,  ל"ג  לשרפם במדורת  פניני  ]למכור את הקרשים, 

 אי"ש, תשע"ח 

ה, בחפץ הפקר, בזבוז ממון לריק, כלים חד פעמיים, שאריות פרוטמשווה  פחות  ן, במהתורה או מדרבנ]השחתת חפצים,    איסור השחתה

נייר לילד  , מדורת ל"ג בעומר, שפיכת יי"ש מחשש חמץ שעבר עליו הפסח,  לצורך מצוה  השחתה,  בגדים שאינו צריך להםמזון באולמות,  
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שמשחבשיקרע    ןקט תנאיםק,  בשמחת  צלחת  או  החופה  תחת  כוס  סדוקה,  בירת  או  שלימה  בחפצי ,  זיתשימוש  עץ  מפיתוחי  שנעשו  , ם 

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

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,  להצטרפות 

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