
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( חינם  )קישורים להורדה     שמיניפרשת 
 

   ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה
 

 מבית 'צוף'  -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 איחוד בחידוד ה

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 רבינו פנינים משולחן 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 פנחס  שבילי

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

  תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47732
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47590&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[   שבועיים בנושאים שוניםקישורים לעלונים 

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 מאכלות אסורים 

  סימני כשרות בעלי החיים

 החזיר בהווה ובעתיד 

 שאלות כשרות חדשות 

 נדב ואביהו

 השיכור בהלכה 

 ספיה בידים 

 נטילת ידים למים אחרונים 

 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 מעניני דיומא:  

 חמץ בפסח, ושעבר עליו הפסח

 ספירת העומר 

 בין אדם לחברו
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 מאכלות אסורים  נושא בפרשה:

 

     (עב)עמ'  תשע"ט ,אספקלריא   קדושה במלאכת השחיטה

]גודל השכר לעתיד לבוא, הניסיון בדבר למרות שנפשו של הימנעות ממאכלות אסורים כמצווה ועושה  

   וידבר משה, תשפ"אגאולתם של ישראל[  -אדם קצה בהן, מאיסות הגאוה, פרשת פרה 

משנת מהר"ל,    ]איסור מחמת ציווי ה' ולא מחמת הולדת טבע רע בעצמותו[רים טעם איסור מאכלות אסו

 תשע"ח 

 עולמות, שזי, י[  ]  להבדיל בין הטמא ובין הטהור(ו)מאכלי נכרים, פת עכו"ם ובישול עכו"ם ודיניהם 

 שפת אמת, תרמ"ה   [ג -ב, יא] )זאת החיה אשר תאכלו(   מדוע נאסרו מאכלות האסורים רק לישראל?

ל[   -יא, כט] )בשרץ השורץ על הארץ(    חצי שיעור בשרצים ששיעורו בכעדשה, האם אסור מן התורה?

 הגר"א עוזר, תשע"ג 

  ! כשאר האומות, דיים'  'אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שלא יטמאו בשרצים 

    (ח)עמ'  תשע"ט ,אספקלריא

 א( מ)עמ'  תשע"ט  ,אספקלריא  טמטום הלב ממאכלים האסורים מדרבנן

 ( נז)עמ'  תשע"ט ,אספקלריא  ]שינוי מנהגי האכילה הגורמים קירוב או ריחוק[ ישראל אוכלים מאכל אחד

יא,  ]טמאים יהיו לכם(  ו)  ]האם חכמים יכולים לאסור, דבר המפורש בתורה להיתר[איסור סחורה בשרצים  

 שלמים מציון, תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"גלח[  

 ( קו)עמ'  חאספקלריא, תשע"   מערכתב משגיח כשרות המעיד על תקלות

 ט )עמ' קט( עיון הפרשה, תשע"   חיה ובהמה

]טמטום הלב, מחמת האיסור או האכילה, בהמתם של צדיקים, אכילה במקום    מאכלות אסורים

עיון הפרשה,  פיקוח נפש, קדלי דחזירי בכניסתן לארץ, להאכיל חולה נבילה או לשחוט עבורו בשבת[  

 ( ט )עמ' קיגתשע" 

]תורה תבלין, יצר הרע המונח בריבוי אכילה, כח העיון  מדוע הותרה אכילת בשר לתלמיד חכם?  

 זרע שמשון, תשפ"א  וישוב הדעת, צלילות הדעת להכרעת ההלכה, להבדיל בין הטמא ובין הטהור[

כשר לא  במזון  וטריפות    מסחר  בנבילות  סחורה  שאינם  ]איסור  חיים  בבעלי  מדרבנן,  או  מדאורייתא 

מסחר שלא למטרות אכילה, מכירת מאכלים באריזות סגורות, היתר 'נזדמנו' לו, איסור   עומדים לאכילה,

סחורה במאכלים האסורים מדרבנן, מכירת מזון שאינו כשר במרכולים, שיווק שותפות או תיווך בתעשיית 

ח בעסק כזה, מסחר בחברה בע"מ, אספקת מזון שאינו כשר לבתי  המזון הלא כשר, פועל פקיד שליח או מפק

    עולמות, שמ יא, לח[  ] טמאים יהיו לכם(ו)  חולים, 'מכירת' המסחר לגוי[

במזון וחרקים  הארץ(ו)   תולעים  על  השורץ  השרץ  מד[   ]  כל  תשע"גיא,  והוראה,  מציון,       תורה  שלמים 

 פרי ביכורים, תשע"ו    תשע"ו

יא,  ]   כל השרץ השורץ על הארץ(ו)  ]בדבר חי ובנבלה, אכל עוף טהור שלם חי[איסור שרצים, ודין "בריה"  
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 תשע"ח   תשע"ו  הגר"א עוזר, תשע"גמד[  

]גדול הנהנה מיגיעו שיגע בתורה להעמיד יסור שנתערב בהיתר האם מותר להחמיר שלא לאוכלו?  א

 מעינות בני יששכר, תשע"ז   הדין ולהתיר התבשיל, אכילה לברר הניצוצות[

   במשנת הפרשה, תשע"ו  מסירות נפש להינצל ממאכלות אסורים

]החפצא של המאכלות אסורים  פקוח נפש[ האם מטמטם בכך נפשו?  האוכל מאכלו אסורים בהיתר ]

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לו( -מים זכיםמטמטם או האיסור מטמטם[  

 אי"ש, תשע"ט  פניני  טמטום הלב ממאכלות אסורים ]השפעות זרות[ וכנגדן השפעות חיוביות

 ( צ)עמ'  תשע"ט  ,אספקלריא  האם מאכלות אסורות שהותר לחולה מטמטם את הלב

שרצים   אכילת  הבאים איסור  נגעים  השרצים,  אכילת  מחמת  עכו"ם  נגעי  משם,  הנלמד  המצוות  ]שכר 

 זרע שמשון, תשפ"א    זרע שמשון, תשע"חלישראל מחמת החטא בדרך עונש, הבדלה בין ישראל לאומות[ 

חולה לשכנע  כדי  אסורות  מאכלות  לאכול  לבריא  מותר  לאכול?    האם  הנצרך מסוכן  איסור  ]דבר 

לרפואתו, או האכלת חולה ביום כיפור בהטעייתו שיוכ"פ עבר, האכלת בריאים מפני המגיפה בוילנא ביום 

 שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"ז כיפור[ 

]האכלתו במאכלות אסורים, ספייה בידים, לא תאכילום, טמטום ד רפואי של גוים  אשפוז שוטה במוס

 ברכת יצחק, תשע"ח  -שיעורי ליל שישי  הלב, חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ובאדם בריא[ 

אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח    -הפרשה המחכימה    עד כמה ראוי לאדם להיזהר ממאכלות אסורים?  

    )עמ' לו(

יחון  ]מדוע לא נצטוו על גיעולי נכרים במלחמת סמהות היתר אכילת מאכלות אסורים בזמן המלחמה  

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו     הגר"א שיינין, תשע"א ועוג[  

יח     עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' מב(    חדש לא הותר[]איסור  היתר מאכלות אסורים בשנות כיבוש וחילוק  

 תירוצים

 נועם אליעזר, תשע"ח  נתינת איסור למי שאינו נזהר באכילת איסורים 

 נועם אליעזר, תשע"ח תשלום על קניית מאכלות אסורים  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' סד(חלב שנוצר מאיסורי אכילה  

 פקודיך דרשתי, תשע"ט  ]איסור אחזקה, הכשלה, שבירת כלים[השארת כלי חרס טמאים בבית 

 וישמע משה, תשע"ז ]סלט טונה מוכן[ בשר שנתעלם מן העין 

 מאיר דרך, תשע"ח  ]שווארמה[בשר שנתעלם מן העין 

לשלם?   חייב  האם  חברו,  צלחת  לתוך  לבו, התעטש  תשומת  הסב  וחברו  זאת,  ראה  לא  הצלחת  ]בעל 

א או  האם המזיק הוא המתעטש או המודיע, מזיק בכיחו וניעו בדבר שאינו ניכר, בל תשקצו איסור דאוריית

 ברכת יצחק, תשע"ז -שיעורי ליל שישידרבנן, או הנהגת עצה טובה כמו המשהה נקביו[ 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47732
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_26_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_26_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_26_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_26_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_11_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_26_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_26_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_26_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_26_78.pdf
file:///D:/קבצי%20וורד%20מראי%20מקומות%20ועוד/מראי%20מקומות%20קבצי%20וורד%20ו%20PDF%20עדכניים/מראי%20מקומות%20תשפא/חומש%20ויקרא%20תשפא/פרשת%20שמיני%20תשפא/ספירת%20העומר:
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_13_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_13_78_0.pdf
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 סימני כשרות בעלי החיים   נושא בפרשה:

 

קנייבסקי   הגר"ח  ביאור  עם  בשו"ע  חגבים  החגב  ו)שליט"א  הלכות  ט[   ]   למינהו(את  שיח,  י,  דברי 

 תשע"ג 

 )עמ' סב(ח עיון הפרשה, תשע" י, ט[  ] את החגב למינהו(ו)אכילת חגבים 

 זרע ברך, תשע"ב י, י[  ]  להבדיל בין הטמא ובין הטהור(ו) ? בדיקת כשרות השחיטה, האם היא מצוה

בה' חסד  מעלת הביטחון הנלמדת מסימני הטהרה   רשע הבוטח  אפילו  מידת הסתפקות,  גרה,  ]מעלת 

 תורת הביטחון, תשפ"א יסובבנו[ 

 מלאכת מחשבת, תשפ"אמידת הסתפקות[ מעלת גרה, ]עניין סימני הטהרה בחיה ובבהמה 

  [ ג-ב,  יא]   )זאת החיה אשר תאכלו(  ]מצות עשה או לאו הבא מכלל עשה[מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה  

 תשע"ט    המצוות בפרשה, תשע"ו

יא, ט[   ] ם תאכלו()סנפיר וקשקשת במים ובנחלים אות ]בעלי ידים ורגלים[סימני דגים לגבי חיות שיש בים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד 

פקודיך דרשתי,  ]ביצת עוף טמא, מדוע לא נכתב שם העוף, תליית ביצי יען בבית כנסת לסגולה[  בת היענה  

 תשע"ט 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט  ]עמידות באש[הסלמנדרא 

)סנפיר וקשקשת במים    ?אינו יודע אם לדג זה יש סנפיר וקשקשת או לא, האם הולכים אחר הרוב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד יא, ט[   ] ובנחלים אותם תאכלו( 

באכילה והאסורים  המותרים  דגים  טפילים   תולעי  בבשר,  תולעת  בדגים,  המצויה  האניסקיס  ]תולעת 

ם אותם  )סנפיר וקשקשת במים ובנחלי  שעל עור הדג ובפיו, תולעי הקרפיון, מתי תולעת נקראת שרץ המים[

   נוה ההיכל, תשע"ויא, ט[  ] תאכלו( 

 נוה ההיכל, תשע"ה    התולעים והחרקים האסורים והמותרים באכילה

]בשבת, ברכה על הבדיקה, מיעוט המצוי, בעין או בזכוכית מגדלת, בדיקת סכין שחיטה,  בדיקה מתולעים  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כא( -מסביב לשולחן בדיקת אתרוג[

במיקרוסקופ   רק  ספר  תולעים הנראים  כתב  מעבדה,  בדיקת  במיקרוסקופ,  רק  הנראית  הדג  ]קשקשת 

 אוצרות אורייתא, תשע"ט  תורה ההכשר או פסול רק בהגדלה, בדיקת סת"ם ע"י מחשב[

עמק     רק ע"י זכורית מגדלת, דג השטירל[  הנראים  ם]קשקשיהאם צריך לבדוק פירות בזכוכית מגדלת?  

 הפרשה, תש"פ 

שיעורי ליל  בצעו על חלה בשבת, והתברר שיש בה נמלים, האם צריך לברך המוציא על חלה אחרת?  

 הגרמ"ב זילברברג, תשע"ט-שבת

   (צג)עמ'  תשע"ט  ,אספקלריא   פרי ביכורים, תשע"ט ]כנימות שעל גב הפרי[תולעים שאינם נראים בעין 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_26_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/223_26_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/223_26_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_153_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_153_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_26_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_26_79.pdf


 

 

 

 

 
 

 

מעדני אשר,        שלמים מציון, תשע"ויא, יט[   ]  כל השרץ השורץ על הארץ(ו )  ?מדוע החסידה היא עוף טמא

 מעדני אשר, תשפ"א    תשע"ו

 נוה ההיכל, תשע"ז   היתר אכילת הדבש הדונג והשעוה

 ( יא)עמ'  תשע"ט   ,אספקלריא  רה לדבש[]שרץ שנפל לתוך דבש, דמיון התו 'ומתוקים מדבש'

והדגים   הבהמות  החיות  של  הכשרות  השמים  -סימני  מן  לתורה  אמת    עדות  גיליונות,  -דברי  קובץ 

 תשע"ז )עמ' יג( 

 ע"ז )עמ' לו( אספקלריא, תש  חיה כשרה שילדה ולד שאין סימני כשרות, האם מותר באכילה?

 

 החזיר בהווה ובעתיד   נושא בפרשה:

 

 (סג)עמ'  תשע"ט   ,אספקלריא  זהירות מדיבור מגונה, וזהירות בהזכרת שם חזיר וכלב ה

 ( סו)עמ'  תשע"ט , אספקלריא   האם בשר חזיר הוא דבר שיש לו מתירים?

באכילה?   מותר  להיות  עתיד  מוחלפת[האם החזיר  תהא  לא  התורה  החזיר(   ]זאת  ז[  )ואת  כול  אש  ]יא, 

    האיחוד בחידוד, תשע"ו   (י' תירוצים)יוסף, תשע"ז 

 פניני אי"ש, תשע"ט לייצר מזון כשר שטעמו כטעם החזיר  

 (, קטוטצ)עמ'  חאספקלריא, תשע"  אוהיתר חזיר לעתיד לב

 משנת מהר"ל, תשע"ט  'סיבה' אלא 'סימן'בהמות ובחיות אינם בהסימנים 

  פרי עמלנו, תשע"טהאם מותר לאכול "נגיסי חזיר" כשרים? 

   שבילי פנחס תשע"גיא, ז[  ]  ת החזיר(וא)   העתידה ואיסור החזיר הקשר בין הגאולה

 במשנת הפרשה, תשע"ו  ]דבר אחר[הכינוי המשותף למחלת הצרעת לחזיר ולקמצן  

 

 שאלות כשרות חדשות   נושא בפרשה:

 

היתר   אינו נחשד להחליף החשוד  להעיד עליו • עם זאת, אינו נאמן ,  על דבר שודח]  נאמנות בעניני כשרות 

  • מתוקן[  דבר  לו  נתנו  ]אם  נאמנות באיסור  אין  חשוד  שאינו  למי  שגם  מומחה פעמים  אינו  מוחזק  ] אם 

בענייני כשרות  .  לנאמן ה"מוחזק בכשרות  -נאמנות  בענייני כשרות,  מיהו  נאמנות מחמת ,  נאמנות מומר 

ַגֵוּה  -   היכרות וידיעה   -מי שעל פי דין תורה אינו נאמן, אך הדיין מכירו שאינו משקר ומאמינו    ,"ִקים ֵלּה בְּ

הנחשבנאמ ַגֵוּה"  בְּ ֵלּה  "ִקים  מדין  הדיין  ן  של  עצמית  ַגֵוּה"   •  כידיעה  בְּ ֵלּה  "ִקים  מדין  נאמנות  ודיני  גדרי 

ומצוות   .רכילות באיסור תורה  שומר  שאינו  מי  ַגֵוּה"  מדין  נאמנות  בְּ ֵלּה  בנים   • ִקים  על  הורים  הסתמכות 

יכשילו  ובנות   על הוריו שאינם    •כשראותם באוכל לא  שאינם שומרי מצוות שלא  הסתמכות בעל תשובה 
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ה מצוות  למהדריןשומרים  כשר  אוכל  עבורו  שהכינו  כשרות     •מבטיחים  על  שבת  מחלל  טבח  נאמנות 

בעל תשובה שאשתו עדיין לא     •המאכלים שמבשל • נאמנות אשה פרועת ראש על מכירת מוצרי בשר כשר

כילת דברים מותרים עם אה.  ל שבת להעיד על כהוננאמנות מחל • חזרה בתשובה, האם נאמנת לענייני נדה

לסמוך על אדם שאינו שומר תורה     .בעלמא ממידת חסידות או מדינא האם האיסור  מי שאינו שומר מצוות

מוזמן להתארח בבית לההנהגה הראויה   ,סיכום  -נאמנות בענייני כשרות  .  ומצוות שילך לרב למכור חמצו 

כשר  אינו  המטבח  בבימ  •  שבו  קיום  תארח  על  או  וחלב  בשר  בין  והמתנה  הפרדה  על  מקפידים  שלא  ת 

נאמנות בעלי הבית על כשרות המאכלים המוגשים לאורחיהם • אוכל באריזה עם    .המצוות התלויות בארץ

 עולמות, תצא   [חותמת כשרות

]עופות, בהמות, חגבים ודגים, עוף הנאכל במסורת, הסתמכות על עדות בכתב   מסורת באכילת בעלי חיים

חיה    או ציורים, תרנגול הודו, עוף שידוע שאינו דורס, הצורך במסורת בבהמה להיתר אכילה או לאבחנה בין

לקהילות  מסורת  העתקת  בחגבים,  המסורת  סימני  ז'בו,  מזן  פר  סביב  מנהגים  הדם,  כיסוי  לגבי  לבהמה 

בירושלים[  המסורת  סעודת  כשר,  לא  מדג  גנטי  טיפול  שעברו  חדשים  דגים  דגים,  לגבי  מסורת    אחרות, 

 תשע"ז   נוה ההיכל, תשע"ב   נאעולמות, ר 

ניתן לבטלם מדין  לבדוק או לא לבדוק?   גודלם המינימלי, האם  ]חרקים במזון, השרצים האסורים, מה 

, כנימות  מתי חלה חובת בדיקת המזון, מתי מותר להניח שהוא נקיחרקים חתוכים, טחונים,  ביטול ברוב,  

 שע"ט תורה והוראה, ת הפרי[

קמת שריר של פרה, והותקן לאכילה, האם מותר  ]בשר שפותח בתנאי מעבדה מר  כשרות בשר מתאי גזע

באכילה רק מבהמה כשרה, היוצא מן הטמא, האם מותר להוציא את רקמת השריר מבהמה חיה, אבר מן  

ל בשישים, החי, מבהמה שלא נשטה כדין, מאיברים שאינם מוגדרים 'בשר',  האם המוצר הינו בשרי, ביטו

)זאת הבהמה  האם תא הוא מיא בעלמא, האם תא אינו בר אכילה, איסור אכילה על דבר שלא נראה בעין[  

 עולמות, שצ  אשר תאכלו( ]יד, ד[

)רק חשמלי, אש שמחוץ לכלי, מתחת גופי חימום, גרילר המתהפך[    ]ברוילר  צליית כבד במכשיר חשמלי 

 נוה ההיכל, תשע"ה   הדם לא תאכלו( ]יב, טז[

ביצים   ודם  אדם  דם  תאיסור  יניקת  מאצבעו,  הנוטף  דם  מציצת  השינים,  שבין  דם  חגבים,  ינוק  ]דם 

שיעורי הגר"י    כשלאמו פצע מדמם, ביצים בזמננו, ספנא דארעא, בדיקת ביצים מדם, בדיקת ביצים בלילה[

   זנגר שליט"א, תשע"ט

בביצים   הנמצא  דם  חובת  כשרות  הביצה,  סוג  הביצה,  בישול  ]השלכת  השימוש,  קודם  הביצה  בדיקת 

 תורה והוראה, תשע"ט  ביצים כהלכה, סיר ביצים, ביצים שאינן פוריות[

שנתייבשו  אסורים  בישול    מאכלות  כעץ,  יבש  בשר  בהמה,  קיבת  בעור  שנתייבש  חלב  הג'לטין,  ]כשרות 

'פנים  ח חיה,  מדם  מוש"ק  אכילת  אכילה',  'דרך  וטריפות,  נבילות  של  ועצמות  עור  אכילת  המרכך,  וזר 

חדשות' באו לכאן, שינוי בידי אדם או באופן טבעי, מאכלות אסורים שעובדו ונפסלו מאכילת כלב, השבתם 

)זאת  ים מעור נבילה[ להיות ראויים לאכילה, האם ג'לטין הוא בשרי, ג'לטין בתרופות, שרוולי נקניק המופק

 עולמות, שעט   הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[

בהלכה מיקרוגל  דין   תנור  בדפנות,  בליעה  'אש',  מהי  מגנטית,  אלקטרו  קרינה  באמצעות  מזון  ]חימום 

וח  לבשרי  במיקרוגל  שימוש  הכלי,  כיסוי  הכשרת 'זיעה',  חלבי,  או  בשרי  במיקרוגל  פרווה  חימום  לבי, 

)לא תבשל גדי    מיקרוגל, הכשרת כבד במיקרוגל, בישולי עכו"ם, מיקרוגל עם השחמה, בישול ב'קרני גמא'[

 עולמות, שצדבחלב אמו( ]יד, כא[  
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]עופות, בהמות, חגבים ודגים, עוף הנאכל במסורת, הסתמכות על עדות בכתב   מסורת באכילת בעלי חיים

חיה    או ציורים, תרנגול הודו, עוף שידוע שאינו דורס, הצורך במסורת בבהמה להיתר אכילה או לאבחנה בין

לקהילות  מסורת  העתקת  בחגבים,  המסורת  סימני  ז'בו,  מזן  פר  סביב  מנהגים  הדם,  כיסוי  לגבי  לבהמה 

)זאת    אחרות, מסורת לגבי דגים, דגים חדשים שעברו טיפול גנטי מדג לא כשר, סעודת המסורת בירושלים[

 נוה ההיכל, תשע"ב   עולמות, רנא הבהמה אשר תאכלו( ]יד, ד[  

 נחלתנו, תשע"ט   המנהג שלא לאכול אווזים שעברו 'פיטום'

 מסורת טהרת העופות , תשע"ז  עמ'( 86)]תרנגולי בראקל[ קונטרס "מסורת טהרת עופות" 

וביציהם מושבחים  תרנגולים  גנטיים  היתר אכילת  ההלכתית[  ]שינויים  טהורה    ומשמעותם  ציפור  )כל 

 נוה ההיכל, תשע"ג    ]יד, יא[תאכלו( 

נוה ההיכל,      משמרת הכשרות, תשע"ד ]ב, ז[      )אשה מינקת מן העבריות(הידורי כשרות במזון לתינוקות  

 הגר"א עוזר, תשע"ג    תורה והוראה, תשע"ג   תשע"ה

נוכרי, האם "ם  חלב עכו ]כשאין חשש לחלב טמא, כשיש פיקוח ממשלתי, חלב ישראל מומר, אבקת חלב 

   מנחת אשר, תשפ"אניתן לסמוך על מצלמות מעקב[ 

]שפתון למניעת יובש בשפתיים, איסורי הנאה לחולה, מאכלות    שפתון שיש בו טעם, האם צריך הכשר?

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג   אסורים, סיכה כשתיה, טעם פגום לאכילה, שמא יבוא לשתות ויתערב בפיו[

 מאיר דרך, תשע"ט האם יש צורך בכשרות בסיגריה אלקטרונית?  

]איסורי אכילה, הנאה, שאיפת אדים, ריח, האם עישון נחשב כאכילה, זיעה,    כשרות סיגריה אלקטרונית 

לפסח[   כשרות  הגוף,  שמירת  בריאות,  הסיגריה,  טעם  על  הנהנין  ברכת  הנאתו,  כדרך  הפשט,    שלא  עומק 

 תשע"ט 
 

 נדב ואביהו   נושא בפרשה:

 

 נר יששכר, תשע"ד ט, ו[  ] ( 'ירא עליכם כבוד הו ) כפרת היום השמיני למילואים, וחטא נדב ואביהו

 שבילי פנחס, תשע"ו י, א[  ] (')וימותו לפני ה ]מיתת נשיקה[מיתת שני בני אהרן 

אהל מטומאת  ואביהו,  נדב  בפטירת  המשכן  כלי  נטמאו  לא  ה'( ו)   ?כיצד  לפני  ב[   ]  ימותו  מעדני  י, 

    אשר,תשע"ד

ואביהו נדב  של  בשכינה  חטאם  והדבקות  אלוקית  לקרבה  ב[  כרצון  ]י,  ה'(  לפני  הרב    )וימתו  שיעורי 

      זנבלום, תש"ערו

ואביהו   נדב  זרה'']חטא  ''אש  נקרא  אהרן,  מדוע  ולחטא  לחטאם  אדם ,  המשותף  על  מיתה  נגזרה  מדוע 

מדוע נגאלו ישראל בזכות דם ,  המשמעות של חיים ומוות,  הראשון באוכלו מעץ הדעת, ומדוע לא מת לבסוף

,  היו שתי האפשרויות להיגאל ממצריםמה  ,  מדוע בשעה שמלו עצמם נשבו רוחות גן עדן,  הפסח ודם המילה

 עמל משה, תשנ"ח [ מה הייתה טעותו של דוד המלך בעת העלאת ארון ה' לירושלים, וכיצד תקן העניין
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אותם   ציוה  לא  ה]אשר  בהקטרת  ואביהוא  נדב  מטרת  הייתה  שהוקרבו קטורת,  מה  הקורבנות  מטרת 

כיצד הקטורת מכפרת על חטא מכירת יוסף וחטא  ,  המיוחד בעשרת העטרות שנטל יום זה,  ב''יום השמיני''

''ארבעה נכנסו לפרדס''  ,  מדוע לא נענשו במעמד הר סיני כאשר נהגו בקלות ראש,  חטא נדב ואביהו,  העגל

היו הם  מי  בצדיקים,  כנגד  שבהדבקות  הגדולה  המעלה  של   ,מהי  בבריתו  ''להכניסו  בברית  מברכים  מדוע 

מדוע דוד עונה למיכל ]בתגובה לתמיהתה על פיזוזו וכרכורו לפני ארון ה' כאחד הריקים[ ,  אברהם אבינו''

 "ט עמל משה, תשנ  [בצורה נוקבת ''אשר בחר בי מאביך''

 מעדני אשר, תשע"ד י, ב[  ] ימותו לפני ה'( ו)עונשם של נדב ואביהו מדין שתויי יין, קודם שנצטוו על כך 

משנתה  ]ירהבו נער בזקן[  ניתוק שלשלת הקבלה מסיני    -מורה הלכה בפני רבו    -חטא נדב ואביהו  

 של תורה, תשע"ט 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א ]בן עזאי[ חטא נדב ואביהו באי נשיאת נשים 

 א ישיבישער חומש, תשפ"א    הוכחה שמותר לאח 'לעקוף' את אחיו המבוגר בנישואין

 חכמה, תשע"ט  בינת החכמה על משך מדוע כתוב "בניו הנותרים"?  

 ימותו לפני ה'(ו)עונשם של נדב ואביהו מדין מורי הוראה בפני רבו, באופן שמצילים אותו מאיסור  

 תשע"ז   מעדני אשר, תשע"ו   מעדני אשר, תשע"די, ב[  ]

 בארה של תורה, תשפ"א ! לא זזים בלי רב

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   ]אח לאחר מיתה, יבום[האם גם אחר מיתה שייך קשר האחוה 

 מערכי תורה, תשפ"א   יאיר נזרו, תשפ"א      (מד)עמ'  תשע"ט  ,אספקלריא מיתת נדב ואביהוא 

ור עבודה במקדש לבין יין  ]הקשר בין שתויי יין, איסאצילי בני ישראל    -גדולי הדורות    -נדב ואביהוא  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א  המשומר[

]מדאורייתא או מדברי יחזקאל הנביא, לא בשמים היא, דיני שתויי יין ופורעי ראש בעבודת המקדש  

 משא נחום, תשפ"א אין נביא רשאי לחדש[ 

 זרע ברך, תשפ"א    (מח)עמ'   תשע"ט  ,אספקלריא  כניסת שתויי יין למקדש

 ימותו לפני ה'( ו)  ?האם יש איסור להורות הלכה במקום רבו כשאנשי בני ביתו שואלים אותו הלכה

 מעדני אשר, תשע"ט י, ב[  ]

י, ב[   ]  ימותו לפני ה'(ו )  [למידה מתוך ספרים]ו?  האם בזמן הזה נוהג האיסור של מורה הלכה בפני רב

 מעדני אשר, תשע"ט 

 ימותו לפני ה'(ו)   ]וקיומו של מנהג זה[עונשם של נדב ואביהו, הואיל ואהרן קרא שם לחמיו לפני אביו  

 מעדני אשר, תשע"ו י, ב[  ]

קודם מלאת להם עשרים שנה   ואביהו בדיני שמים,  נדב  ה'( ו )עונשם של  לפני  ב[   ]  ימותו  מעדני  י, 

 מחמדי התורה, תשע"ט    מעדני אשר, תשע"ו   אשר, תשע"ד

 מעדני אשר, תשע"ז  ]י, כ[ )וידום אהרן(אדם שאינו בוכה על מתו 

 ( יקרא משה אל מישאל ואל אלצפןו)  ?מדוע לא נטמאו אלעזר ואיתמר לאחיהם שהם משבעת הקרובים

 מלאכת מחשבת, תשע"ו י, ד[  ]
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גדולה ממנו[  מיתת צדיקים כשריפת בית המקדש או  לחורבן  את  )   ]שווה  יבכו  ישראל  בית  כל  ואחיכם 

   מעדני אשר, תשע"ד    (' תירוצים)טאשכול יוסף, תשע"ז     אשכול יוסף, תשע"וי, ו[  ]  (השריפה אשר שרף ה'

]מיתת צדיקים כשריפת בית המקדש[  מדוע לא הכריז רבי עקיבא תענית על פטירת אלפי תלמידיו?  

      (' תירוצים)האשכול יוסף, תשע"ז  י, ו[  ]  (ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה')

מלאכת    ]י, יט[  )ואכלתי חטאת היום(  [אונן בעבודת המקדשכהן  ]האם עבדו בני אהרן במשכן באנינות?  

 האיחוד בחידוד, תשע"ט    תשפ"א    מחשבת, תשע"ז

בכך שאינו טועה, או שמא    יאהאם מעלת מנהיג ה,  לטעות  האם משה רבינו יכול]לדעת להודות בטעות  

יודע להודות על  אל האמת, או ש  מה מגדיר אדם חכם שתמיד מגיע,  מנהיג היודע להודות על טעותו  עדיף

אם יש , החכמי הגמרא טעוהאם    אל אילו טענות אין אפשרות לענות תשובה,,  מהו גולם ומהו חכם,  האמת

טועה  בכך שאדם  האמ,  בושה  אדםיהבושה  של  נפסק,  תית  היו   הלכה  המדוע  שמאי  שבית  אף  הלל  כבית 

הטוב   הכלי, הראשונים חכמים יותרהמאוחרים יותר, אף שחכמי הדורות  הלכה כדורות, חריפים יותר מהם

מתי מוטל על אדם להודות כשהוא בטוח ,  לכך לימוד הגמרא  םכיצד תור,  ביותר להגיע להודאה על האמת

 תורה והוראה, תשפ"א   ]י, יט[ )ואכלתי חטאת היום([ שהאמת לצידו

 חכמה, תשע"ט   בינת החכמה על משךוע ציוה ה' שלא לאכול בהיכל?  מד

   נועם אליעזר, תשע"ט  ראשון לאכילת קדשים

 

 השיכור בהלכה נושא בפרשה:  

 

 )עמ' פט(  חאספקלריא, תשע" מנין היה להם יין במדבר? 

לבין השכרות המאוסה.  שיכרות בהלכה  בין השתיה הראויה  ]יין,   ]הגבול  המשכרים   מה הם המשקאות 

חלב[ ענבים,  מיץ  חריפים,  הזה  דין  משקאות  בזמן  ומ,  היינות  כ'שיכור'  מוגדר  "שיכור מי  מיהו  'שתוי'.  י 

מועט'. 'שיכור  גדר  ומה  ל'שיכור' ההב  כלוט',  'שתוי'  בין  תפילה  דל  המזון,  בהלכות  ברכת  שמע,  קריאת   ,

בשכרותו  ,  הוראה בפרט  -הזיק  שמחה[  שעת  ]או  ובפורים  בכלל,  השנה  מוסר,  בכל  והוראה,    [דברי  תורה 

 מאור השבת, תשע"ט    הפרשה, תשע"ו  במשנת   זעולמות, ע   תשע"ד 

 שמחה כהלכה, תשע"ט הזהירות בשתיה משכרת בפורים ובשמחות   -קריאת הרבנים  

"ר  הרב ד סוגיות ודילמות באתיקה, ברפואה ובהלכה[    -]מפנקסו של רופא  שתיה לשוכרה בראי ההלכה  

 שתיה ושכרות בהלכה )ח"ב(, תשע"ט  -מנחם חיים ברייר 

בפורים דמוקפקין   זמן מנחה  השתכר  חצות האלאחר  יתפלל ערבית    םוהתעורר בליל שבת אחר 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כד(-ראשי חבורות ישיבת מיר-פניני הלכה?  כתשלומין למנחה תיםש

ובימי הפורים   הוראת הרבנים משנת תשע"ט נגד התרחבות תופעת שתיית האלכוהול בשמחות 

   בית חולים מעייני הישועה, 'עונג שבת' מגזין תורני לקוראי 'יום ליום' תשע"ט -הרב ד"ר מנחם ברייר 

 מעדני אשר, תשפ"א ]או משקה משכר אחר, או חלב[ הוראה בדיני ממונות למי ששתה יין 

יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל  )  ]כהנים וישראלים[איסור כניסת שתויי יין לעזרה  
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 מעדני אשר, תשפ"א     זרע ברך, תשע"ו[  טי, ] (מועד וגו'

אתה ובניך אתך בבואכם    יין ושכר אל תשת)  ]הגדרת רמת השכרות[  הלכות שתיית יין לפוסקים ודיינים

 נשיח בחוקיך, תשע"ז    תורה והוראה, תשע"ו  [ט י, ] (אל אהל מועד וגו'

יין   בני ישראל(ו )איסור הוראה לשתויי  גניחובסקי, תשע"גיא, מד[   ]  להורות את  והוראה,      הגר"א  תורה 

 שע"ו ת

 משנת מהר"ל, תשע"ט   [חומר איסור יין של גוי בזמנינו] יין אסור להורות תוימדוע ש

יין לכ בזמנינו  ואיסור שתויי  יין לארבע כוסות[הנים  ישראל(ו)  ]שתיית  בני  הגר"א  יא, מד[  ]  להורות את 

 תשע"ט   תשע"ז   גניחובסקי, תשע"ד

 אמרי עזר, תשע"ו   [בפורים ובשאר השנה]שתיה ושכרות 

 מחמדי התורה, תשע"ט   השיכור בתפילה ובקריאת שמע

 שמעתא עמיקתא, תשע"ב   ?שתה יין בסעודת פורים, האם מותר לו לענות בדבר הלכה

 פרי עמלינו, תשע"ח חילק כספים מרובים לצדקה כשהיה שיכור, האם חייבים להשיבם?  

גופו של שיכור    עיון,שמירת  הדין, תשע"ז    תשע"ו  דפי  בית  גיליונות,    -פניני חשוקי חמד      מכתלי  קובץ 

 תשע"ח )עמ' כה( 

 

 ]הכשלת קטן או שוטה[ נושא בפרשה: ספיה בידים

 

עירוב   שאין  במקום  כנסת  לבית  סידור  הבאת  לקטן,  בידים  ספיה  באיסוראיסור  בידיים    ]ספיה 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    מעדני אשר, תשע"ג יא, מב[  ] )לא תאכלום(דרבנן[ 

 כאיל תערוג, תשע"ו יא, מב[   ] )לא תאכלום( ]לעצמו[איסור ספיה בידים לגדול 

פסולה,  ספיה לקטן   לקטן טלית קטן  תינוק, להלביש  ע"י  כיבוי אור בשבת  והנאה ממעשה קטן,  ]מחאה 

ל הגיע  שלא  בקטן  מצוה  לביטול  ספיה  מצורכו,  יתר  הכיפורים  ביום  לסוכה,  חוץ  טעמי להאכילו  חינוך, 

    עומקא דפרשה, תשע"ט איסור ספיה והנפק"מ, איסור ספיה בחרש ושוטה[

בשבת   ובהמתו  בנו  בידיםשביתת  ספיה  בשבת, ]איסור  הארבה  שביתת  לשבת,  מיוחד  תאכילום  לא   ,

מעצמו[   העושה  קטן  שבת,  תוספת  בזמן  ידו,  כשביתת  בנו  שביתת  בשבת,  קטן  ע"י  מלאכה  עומקא  עשיית 

 דפרשה, תשע"ז 

נוצרי   במוסד  נפש  פגועי  רפואה  ספטמטום,  ]אשפוז  שאין  שוטה  לחנכו,  שניתן  אילם  חרש  בידים,  יה 

לאומים חטאת[   לפני המקום, חסד  רשע  לי(  לשטיונו,  להיות  מן העמים  נוה ההיכל,     [טו,  כ])ואבדיל אתכם 

 ברכת יצחק, תשע"ח  -שיעורי ליל שישי     תשע"ז
כאיל תערוג,     אשר, תשע"ג  מעדנייא, מב[   ]  )לא תאכלום(  ]ספיה בידיים[איסור האכלת ילדים ביום כיפור  

 תשע"ו 

)לא  ]סדרי קדימות האכלת נבילה או שחיטה בשבת לחולה[    ?איסור האכלה האם חל גם בפיקוח נפש
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו יא, מב[   ] תאכלום(

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

כללי מצד    ככל אדם, איסור, חיוב מיוחד לאב או  אפרושי קטן מאיסור דרבנן,  דבר שאסור מדרבנןספיה ב

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

, הגשת מאכל אסור לפני הקטן, יווי על קטן לעשות איסור, מהי ספיה האסורה, צעובר הגדול בלאו דשרצים[

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

ספיה בספק    ,  מחמת הזמן  האסור רקדבר ש,  מותר להאכיל קטן דבר שאיסורו רק משום חומרא או מנהג

המתנת שש שעות בין בשר לחלב בילדים ,  ספיה באיסור שנחלקו בו הפוסקים,  ספיה באיסור עשה,  איסור

לות אסורים, פתיחת מקרר בשבת, צעצועים משמיעי קול  מאכ  יאכלאישפוז קטן שוטה במוסד בו    ,  קטנים

 עולמות, קב   בשבת[ 

]להאכיל קטן מחוץ לסוכה, להאכיל קטן לפני הקידוש, איסור התלוי בזמן, פתיחת    ספיה לקטן במתעסק 

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מח(  מקרר כשאינו יודע שתדלק נורה[

נותן ממתקים לקטן ביום כיפור האם עובר איסור דאורייתא  ]ה   ספיה בידים  -נתינת איסורים לקטן  

מותר לאב לתת לבנו הקטן סידור כדי שיביא אותו לבית  האם  במקום שאין עירוב  ם,  של ספיית איסור בידיי

כשהקטן לובשו   לקנות ציצית לקטןם,  ספיית איסור של כלאי  -כלאים בציצית לבנו הקטן    תהלבשת,  הכנס

לשם מצוה,   סכנה  תהנקלא  הב  תהלבש,  תינוק בשבת אף כשאין  פדיון  בעת  לתינוק  נשים  לא   -ן  תכשיטי 

  תורת המעדנים, תשע"ח  )אמור ואמרת( ]כא, א[ילבש[ 

 

 נושא בפרשה: נטילת ידים למים אחרונים 

 

אחרונים   בזה"ז[מים  נשים,  אח"כ,  יטול  האם  נטל,  ולא  קדושים(ו)  ]שכח  והייתם  מד[   ]   התקדישתם  יא, 

  מעדני אשר, תשע"ו

אחרונים   ב]מים  אחרונים  מים  ואחרונים,  ראשונים  מים  אחרונים  מצות  מים  בנשים,  משקין,  ושאר  יין 

בזמנינו[ בכלי,  נטילה  הנטילה,  על  ברכה  הבא,  העולם  קדושים(  התקדישתםו)  וקדושת  מד[ ]  והייתם    יא, 

 עומקא דפרשה, תשע"ו 

נט על  מברכים  אין  ידייםמדוע  אחרונים?  ילת  קדושים(ו )   למים  והייתם  מד[   ]  התקדישתם  מעדני  יא, 

    אשר, תשע"ג

ניגוב הפרי בשבת, חשש בורר בניגוב המים, רובו  נטילת ידים בדבר שטיבולו במשקה   ]ניגב את הפרי, 

 שלמים מציון, תשע"ז ומקפיד עליו חוצץ, ניקור חלב מבשר ביום טוב[ 

פת   בפניו  והתברר שאין  ידיים  נטילת  על  במצה ברך  גם  שאסור  ונזכר  לסעודה  פסח  בערב  ידיו  ]נטל 

פרי שטיבולו במשקה[   יאכל  לבטלה,  ברכה  רוצה לאכול פת,  ואינו  ונמלך  ידיו בברכה  נטל  שלמים  עשירה, 

 מציון, תשע"ז 

, איסור או מצוה, אונן מחיוב באיסור אך פטור מן המצוה ,לה והנפקותות ביניהםי]טעמי הנטנטילת ידיים 

הנוגע בסעודתו המקום מטונף או  נקיות מטינוף או מטומאה,  או עד הפרק,  כף היד  עד סוף    כריכת מפה, 

 הגר"א עוזר, תשע"ז  נצרך לקטנים יטול ידיו בברכה או בלא ברכה, על נטילת ידים או על טבילת ידים[
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שיעורי      ]לבישת בגדי כהונה, לינה במי הכיור[מצות קידוש ידים ורגלים לפני עבודה או כניסה למקדש  

  אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ט(-שיעורים על סדר המצוות - בינה

כרפואה אחרונים  שליט"א    -  מים  קנייבסקי  הגר"ח  מדברי  רפואה  חוה"מ עניני  הלכות  ]לימוד 

לרפוא חוה"מ  בכבוד  להזהר  הרגל,  ללרפואת  הרגל,  גב יטת  לכאבי  המזון  לברכת  סמוך  אחרונים  מים  ול 

ילמד הלכות טריפות[רו, למחלת קולכאבים בשן  וכתף ולבעיות מסובכות  ילמד מסכת בכורות,  דברי       הן 

   שי"ח, תשע"ט 

פרי  ]אין משיחין כשאוכל בהסיבה, אכילת הביצה, אכילת לפתן, מים אחרונים[ הנהגות מיוחדות בסעודה 

 ביכורים, תשע"ו 

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 פלאי התורה, תשפ"א    פלאי התורה בפרשת שמיני

    א(פ)עמ'  תשע"ט  ,אספקלריא  שמיניהיום ה

]רגע  אהרן הכהן האשים את עצמו ולא את אף אחד אחר    -אי השראת השכינה ע"י אהרן בלבד  

 אז נדברו, תשפ"א  לפני כניסת אהרן לקודש הקדשים, בשלי הסער הגדול, נטילת האחריות[

 שואלין ודורשין, תשפ"א]חששו של אהרן, קרב אל המזבח, יצר הרע של קטנות[ חשבון נפש בשמחה 

תשובה'   'בעל  ואהרן  'הצדיק'  משה  ע"י  המילואים  בימי  במשכן  השכינה  פנחס,  השראת  שבילי 

 תשפ"א

  תשע"ט , אספקלריא  לדעת הרמב"ם והראב"ד  -הנים בשמיני למילואים ו ככפים בביאור זמן נשיאת 

 ( פד)עמ' 

]ברכת כהנים ע"י זר, הלימוד מברכת אהרן לכל ברכת  ברכת אהרן ביום השמיני לעם, וברכת כהנים  

   וידבר משה, תשפ"אכהנים[ 

 )קה(, תשפ"א )עמ' ה( באר התורה  ר מברכת כהניםקגדר נשיאת כפים אי הוי חלק ועי

     "ומדי שבת, תשע ט, א[  ]   לזקני ישראל, ברש"י שעל פי הדיבור נכנס(ו )  דיבור ושתיקה

 ( טו)עמ'  תשע"ט  ,אספקלריא  הודיה בהשתחויה

'שמונה' כסמל להנהגה שמעל הטבע 'שניות'[    המספר  של המושג  א[  ]ומהותו  ]ט,  השמיני(  ביום  )ויהי 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א 

)קח לך  מהות ההבדל בין הקורבנות שהקריב אהרון בחנוכת המזבח לבין הקורבנות שהקריבו בנ"י  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד עגל בן בקר.. ואיל לעולה( ]ט, ב[ 

]מאימתי נאסרו באכילה ללא שחיטה,    ?למה נאמר לשון זביחה בקרבנות שלמים ולא ביתר הקרבנות

הי האם  לשחוט,  כיום  מצוה  יש  האם  חולין,  לשם  או  קודשים  לשם  במדבר  בשר  הנחת  אכילה  כמצוות  א 

ברכת   היא  השחיטה  מעשה  על  ברכה  קיומית,  מצוה  שהיא  כציצית  או  באכילה,  'מתיר'  רק  או  תפילין 
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יברך[ והשני  ישחט  שאחד  ניתן  האם  השבח,  ברכת  או  ב[  המצוות  ]ט,  לעולה(  ואיל  בקר..  בן  עגל  לך    )קח 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א 

 משנת מהר"ל, תשע"ט   למה אין הקרבת עגל לכפרה נחשב לקטגור שאינו נעשה סניגור

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז ]ט, ז[ )קרב אל המזבח, ברש"י( מידת הביישנות 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ט, כב[   ]ישא אהרן את ידיו( ו )בברכת כהנים  'בל תוסיף'

  אורות הגבעה, תשע"גט, כב[  ]ישא אהרן את ידיו( ו)נשיאת כפים לכהן שהרג טריפה 

 אשר ליהודה, תשע"ד    ב[כ  ,ט] )כםישא אהרן את ידיו אל העם ויבר)ו   דה בברכת כהנים והללעמי

ב ופירוקו  המשכן  המילואיםשמונת  בניית  בשבתימי  וגם  במלאכת    ,  במקומו  לבנות  מנת  על  ]סותר 

ויברכו את ה  [המשכן   כה  ח )עמ' סו(עיון הפרשה, תשע"     במשנת הפרשה, תשע"ו   [  ט, כג]   , ברש"י( ')ויצאו 

 תירוצים

אלו ניסן, המיוחד בתאריכים  והקמתו בא'  בניית המשכן  וכסלו נסתיימה  קובץ  -עומק  דעת    כ"ה 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' טו( 

יופי,  ו[    )ראשיכם אל תפרעו( ]י,  ]שיעורו, גידול פאות המקובל כיום[גידול שער פרע בכוהנים   מציון מכלל 

 תשע"ט 

י,  ]  (יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד וגו') דין חינוך בבניין בית המקדש השלישי  

 הגר"א עוזר, תשע"ג [  ט

     עומקא דפרשה, תשע"די, ט[  ] כבבואכם אל אוהל מועד(ו)איסורים הקשורים לביאת מקדש 

   מעדני אשר, תשע"גי, י[  ] להבדיל בין הטמא ובין הטהור(ו)  ?מזכירין יציאת מצרים בהבדלהמדוע אין 

 חכמה, תשע"ט  בינת החכמה על משך  מדוע כתבה התורה "אשר דבר ה' אליהם ביד משה"?

נועם    )תאכלו אתה ובניך ובנותיך( ]י, יד[    ]אח של כהן שלא נמשח, טפל לאחיו[אכילת קדשים ע"י בת כוהן  

 אליעזר, תשע"ט 

השלמים?   קרבן  אכילת  לגבי  טהור'  'מקום  במילים  ירושלים  צוינה  שנאמר  מדוע  השונה  ]הדין 

מש מצורעים  שילוח  מצורעים,  שילוח  לגבי  חומה,  מוקפות  ערים  בשאר  שנאמר  הדין  מול  אר בירושלים 

ה'[  'לפני  'בדד' אצל המצורע, מול שילוחו מירושלים מפני קדושת העיר  דין  )תאכלו במקום    הערים מחמת 

   בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"אטהור( ]י, יד[  

דרש    )ואת שעיר החטאת ד"גחון"  התיבות אות ו'  רש דרש" למחצית  דהקשר בין מחצית התיבות "

 תשע"ט     שבילי פנחס, תשע"ז  ]י, טז[ דרש משה(

 קיח( ט )עמ'  עיון הפרשה, תשע"    )וישמע משה ויטב בעיניו, ברש"י( ]י, כ[מעלת משה שהודה שאינו יודע  

 לה תירוצים 

  במשנת הפרשה, תשע"ד  יא, ט[  ] )את זה תאכלו מכל אשר במים(מנהג אכילת דגים בשבת 

  ממשנתה של תורה, תשע"דיא, כ[  ] ישמע משה וייטב בעיניו. ברש"י(ו)הדרן עלך, הכוח להודות בטעות 

]כעס וקצף, אצל משה רבנו בחיר ה', אלוקים עשה את האדם ישר, כעס עם תכלית, כעס ושליטה עצמית  
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שבט לוי השבט הזועם, מי לה' אלי, הזהירות הנדרשת, הדינמיט הנעול בארון, אלטרנטיבה לגיהנום, כובעו  

 הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א -תורת אביגדור  של הסבא מקלם, כקצף על פני המים[

 נועם אליעזר, תשע"ט   ]דג אדם[ האם סירני מטמא באוהל? 

 הגר"א עוזר, תשע"א יא, לג[ ] מהם אל תוכו(  כל כלי חרס אשר יפולו )  טומאת אויר כלי חרס

 משנת מהר"ל, תשע"ט    הקב"ה מקוה לישראל - מקוה שכל המים נקווים שם

 נועם אליעזר, תשע"ט    טבילת נדה במקוה

 נועם אליעזר, תשפ"א ]בור שבספינה[ איסור טבילה בתוך כלים 

 נועם אליעזר, תשע"ט )תנור וכיריים יותץ( ]יא, לה[  ]מחובר ומיטלטל, מתכת וחרס[טומאת וטהרת תנור 

ך מעיין ובור  א)איסור שרצים, ודין "בריה"    ]שמעורבת בו פלדה המקבלת טומאה[מקוה היצוק מבטון  

   נוה ההיכל, תשע"ב יא, לז[   ] מקוה מים יהיה טהור(

על כתב סת"ם למניעת   מעמיד בדבר פסול ]מקוה מבטון, ברזל המונע התפזרות הסכך, ספריי המרוסס 

 נוה ההיכל תשע"ט    יא, לז[] ך מעיין ובור מקוה מים יהיה טהור(א)מחיקתו[ 

,  יא])וכי יותן מים על זרע(    [בברכה, ניגוב הפרי, ניגוב הפרי בשבת]נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה  

 שלמים מציון, תשע"ז   [לח

הבהמה בחיי  'נבילה'  טומאת  קיימת  הערב(  ?האם  עד  יטמא  בנבלתה  לט[]  )הנגע  מציון,      יא,  שלמים 

   תשע"ו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זיא, לט[   ] )הנגע בנבלתה יטמא עד הערב(איסור נבילה בבהמה טמאה 

יא,  ]  כל השרץ השורץ על הארץ(ו)פרקי תהילים, נגד היצר הרע, המטהר את השרץ בק"נ טעמים    ק"נ

   שבילי פנחס, תשע"דמד[  

 

 

 חמץ בפסח, ושעבר עליו הפסח: -מוצאי פסח 

 

לגוי   החמץ  במכירת  שנמכרו  מחלות  חלות  היש  ]הפרשת  דין  לגוי,  בתי  החמץ  כל  את  ולא  מוכרים 

שלא יספיקו לבער לזקנים  חוששים  כשערב פסח חל בשבת, כי    משאירים מזון שתי סעודות לסעודות שבת

זמן  ר  )כמו כן הואיל ואח  ,שאר מסעודות שבת עד שיגיע לזמן איסור, ויכשלו באיסור חמץנאת כל החמץ ש

לטלטלו   ואסור  מוקצה,  הוא  ויש  ואיסורו  מרשותו,  בכך(  להוציאו  מכירת  לכן  שיכשלו  מארגן  הדין  בית 

 .רשות שיאכלו את החלות שלו, וישלמו לו על החלות לאחר הפסחהקונה, שהגוי יתן    עם הגויהחמץ מסכם  

שבנבש ובליל  בשבת,  פסח  ערב  חל  תשס"ה  אך  ת  לגוי  החמץ  את  שמכר  אחד  נזכר  חלה  שכ ת  להפריש  ח 

לטבל ודאי ך זה אינו מועיל  אי בערב ש"ק שמתיר לו להפריש תרו"מ בשבת, אתנעשה  אותו אדם  מהחלות, ו

היה שלו בשעת ה לזכות את מי  שלא  ע"י רבנים  על הפרשת חלה הנעשית  לגוי, לסמוך  תנאי. אין שליחות 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א  ששכח[ 

]מכר לגוי חמץ גמור או מצא בביתו חמץ אחר הפסח, קניית חמץ אחר הפסח מחנות חמץ לאחר הפסח  
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   בינת ההלכה, תשפ"אשמכרה חמצה לגוי, לקנות חמץ קודם הפסח ולמכור לגוי בפסח[ 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  קנה מגוי לאחר הפסח כמות גדולה של בירה ונודע ששותפו יהודי

]הבטיח למכור חמץ להוריו ושכח, חמץ שלא טפסי מכירת מחץ שנשכחו אצל הרב ולא הועברו לגוי  

 משא ומתן, תשע"ו נמכר באונס האם ניתן לסמוך על הביטול[ 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו  בישול[ ]טלטולאכילת חמץ וקטניות בשבת שחל במוצאי פסח 

 הגר"א עוזר, תש"ע חמץ בפסח אסור במשהו  

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז חמץ בערב פסח  

 תורה והוראה, תשע"ד  ]בירה, ויסקי, מתנול, סיכה כשתיה[אלכוהול ומוצריו בפסח ולאחר הפסח 

]חמץ שנמכר, חומרת הגר"א, ההבדל בין מכירה בעבר למכירה כיום,  פרטי דיני חמץ שעבר עליו הפסח  

קבלן במכירת  המחמירין באיסור חמץ שעבר ומקילין בהיתר עסקא, סברא להקל בחמץ שנמכר כדין, ערב  

חמץ, האם ערב קבלן במכירת חמץ הוא מעלה או חיסרון, רוצה בקיומו, הפקדת שיק במכירת חמץ, חמץ  

נוקשה, תרופות, ספק חמץ נוקשה, החילוק בין איסור אכילה לאיסור הנאה, דינו של ספק חמץ, קניית חמץ 

צרים ללא קוד יצור, קוד יצור רק אחר הפסח בחנויות שבעליהן אינו שומר מצוות, קוד יצור אחר הפסח, מו

ליצור המוצר ולא לכל הרכיבים, ספק חמץ ותערובת חמץ כמה חודשים אחר הפסח, חמץ שעבר עליו הפסח 

    שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א  שנתערב אחר הפסח[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה ץ בפסח ביום טוב, כיצד ימנע מבל יראה? מצא חמ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זירש חמץ בפסח, מאביו שלא ביטלו  

סרו חג של אביו בארץ  יכול להאכיל את אביו חמץ באהנוהג יו"ט שני של גלויות,    האם בן חו"ל

הזקוק  ]  ישראל הזקן  אביו  עם  לשהות  כדי  הפסח,  ימי  למשך  ישראל  לארץ  הגיע  חו"ל  וטיפול בן  לעזרה 

באופן שוטף. האם מותר לו להאכיל את אביו חמץ באסרו חג של פסח שהוא יו"ט שני של גלויות עבורו, או 

 וישמע משה, תשע"ד  ושאסור לו להתעסק עם חמץ ויבקש מאחר לעשות זאת במקומ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]גזל מצות והחזירן אחר הפסח[לא מכר את החמץ שהופקד בידו שומר ש

 מנחת אשר, תשע"ד   ]הגר"א וייס שליט"א[ חמץ רגיל, או חמץ שהיה באחריותו, ועבר עליו הפסח

מצוות    שומרי  שאינם  אנשים  בבעלות  חנויות  ברשת  הפסח  לאחר  חמץ  רובין,  קניית  יצחק  הרב 

 תשפ"א    ה הר נוףקהילת בני תור

]נאמנות האדם, מילתא האם בעל חנות נאמן לומר שהוא גוי ומותר לקנות ממנו חמץ אחר הפסח?  

 פרי עמלנו, תשפ"א דעביא לגילויי, ספק דרבנן ולקולא[ 

המקום שבו נמצא    -"  גבראאיסור נקבע לפי ה"ה האם  ]  הפרשי שעות בתחילת זמן היתר שימוש בחמץ

שבו   המקוםמקום החמץ. ונפקא מינא לדינא, כאשר יש הפרשי שעות בין  -הבעלים של החמץ, או ה"חפצא" 

ממאפיה בבני ברק בשעה   במוצאי חג הפסח צרי חמץ שנרכשו  החמץ, מולמקום שבו נמצא    הבעליםנמצא  

שאחד מבעלי המאפיה שהה בארצות הברית, האם הקונים בישראל רכשו חמץ שעבר עליו הפסח ]הכרעות 

בנדון[ של  ,  הפוסקים  לסיומו  עד  בארה"ב  השוהה  המאפיה  לבעלי  השייך  חמץ  מאכילת  לחשוש  יש  האם 

פסח של  הברית  אחרון  בתר  ,  בארצות  אזלינן  יראה  בל  באיסור  ומתן הגבראאו    החפצאהאם  והמשא   ,

הצדדים   לשני  בין    •בראיות  לחלק  ניתן  הנאההאם  איסור    איסור  יראה    חפצאשהוא  בל  שהוא לאיסור 

לישראלי הנמצא בחו"ל  אחר הפסח    הגויסדר קניית החמץ מ,  סיכום הדינים הלכה למעשה  •  גבראאיסור  
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 עולמות, תנג [   תם כדעת רבנו  ולמי שנוהג בזמן צאת הכוכבים, ולבן חו"ל הנמצא בישראל

הפסח   עליו  שעבר  ויסקי  ]לעיתים ]כשרות  והתיישנותו  ׂשעורים[  ]המכיל  ה'ויסקי'  משקה  יצור  תהליך 

ויסקי המיוצר   הנמצא   במפעלבמשך כמה שנים[ בתחומי מפעלי היצור, מעורר את השאלות: מה דינו של 

לא  שבעליהם    בחנויות , והמשקה שהה בחביות בפסח, או ויסקי שנקנה  שלא מכר חמץ כדין בבעלות יהודי  

חמץ מותר  -  מכרו  מותר    לשתותו   האם  והאם  הפסח  אלולקנות    לכתחילהלאחר  במקומות    שכח ,  ויסקי 

רב   שערכם  ויסקי  בקבוקי  חמץ"  ב"מכירת  בביעורם  -למכור  חייב  בדין ,  האם  לעיין  יש  הדברים,  לבירור 

האם חייבים בביעורה לפני הפסח ]מפאת חריפות היי"ש אין שותים את החמץ בתוך   -  "זיעת" משקה חמץ

 חמץ שעבר עליו הפסח,  ס[, והאם המשקה נאסר בשתיה ובהנאה ]מדאורייתא או מדרבנן[כדי אכילת פר

קניית מוצרי חמץ לאחר הפסח  ,  "הפסד מרובהבפרט, ובמקום "  משקאות חריפים לאחר הפסחבכלל, ודין  

יש    , ממומר  ,את חמצושלא מכר    ממי,  למכור את חמצוששכח  ממי   נמכרספק  כאשר  קניית ,  אם החמץ 

הנמצאת בבעלות יהודים ופתוחה גם בימי חג הפסח, ומוצרי   -ות ה'דיוטי פרי' בנתב"ג בישראל  ויסקי בחנ

תוקפה של "מכירת" חמץ כאשר ממשיכים למכור את חמץ  מה    -במידה והחמץ נמכר  ,  החמץ נמכרים בה

אחרים למוכרו עבור  האם ניתן    -במידה והחמץ לא נמכר  ,  האם החמץ שנשאר בחנות נאסר בהנאה  -  בפסח

מכירת  ,  מדין "זכין לאדם שלא בפניו" ]מכירת החמץ של הרב עבור מי ששכח למכור חמץ[  שלא בידיעתם

המדינהחמץ   חוקי  פי  על  מקובלת  יהודיה,  ,  שאינה  עם  "הנשוי"  מנכרי  ויסקי  בקבוק  מתנה  בפסח  קיבל 

נמצא החמץ המכור   להניחו במקום שבו  הפסח  -וביקש מהנכרי  לאחר  הויסקי מותר       עולמות, שא    [האם 

 המאור, תשע"ט )עמ' ס( 

ק מותר בהנאה  , האם הבקבו וקנה לו בפסח' ]או בדיוטי פרי[  קנה לי ויסקי במטוס'ביקש מיהודי  

הפסח?   אחריות[אחר  כל  עליו  מקבל  אינו  שהשליח  כשהתנו  למומר,  שליחות  עברה,  לדבר  פניני    ]שליח 

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יז( 

]עבודה במפעל חמץ, חלוקת חמץ לנוכרים, הנה"ח  קניית חמץ לגוי בפסח, מכספו של הגוי, ע"י יהודי   

באינטרנט חמץ  הזמנת  חמץ,  לאוכלו שמא  ,  של  הנכרי,  ,  יבוא  של  שלוחו  נעשה  לא  שהיהודי  נשאר  מכיון 

באחריותו  יראההחמץ  בבל  ועובר  היהודי  ,  ,  כי  נוסף,  מטעם  המכירה  את  אסר  בהמג"א  של  רוצה  קיומו 

חמץ  האם אסור לקנות גם  ,  משתכר באיסור חמץעוד טעם מצינו לאסור את המכירה, היות והיהודי  ,  החמץ

נחשב לכאורה החמץ לא נקנה גם ליהודי אלא  ,  ]קמח, סולת[  מוצרי חמץ שאינם נאכלים, או  סגור באריזה

יראההפקר בבל  היהודי  עובר  ומדוע  רק  ,  ,  נאמר  בקיומו"  "רוצה  איסור  זרההאם  עבודה  גם   בדיני  או 

חמץ "באיסור  ב",  שכרו  מקבל  כאשר  חמץ"  באיסור  לעבוד    ,  "הבלעהמשתכר  ליהודי  מותר  כפועל  האם 

נכרים של  יהודי,  בפסח  במאפיה  הנכרי  משרת  עבור  לחם  לקנות  רשאי  האם  נכרי,  האחראי ,  בבית  פועל 

לחולים  המחלק בפסח מזון שיש בו חמץ  עובד בבית חולים נכרי  ,  של נכרי במפעל    לקניית מזון עבור עובדים

חמץ   שמירה,  נכרים נכרים  ,  על  של  במפעל חמץ  חשבונותעבודה  ומכירת    תיווך,  כמנהל  קניית  בעסקאות 

 עולמות, רמט   [ברשת המקוונתאו   הטלפון קניית חמץ לנכרי באמצעות , חמץ בין נכרים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   חמץ במוצאי פסח, בזמן תוספת חג, למי שלא הבדיל עדיין

ספק חמץ שעבר עליו הפסח, חמץ  ]למי אסור באכילה ובהנאה, דין  שאלות בדין חמץ שעבר עליו הפסח  

 מנחת אשר, תשע"ד  שעבר עליו הפסח, חמץ שהפרשי שעות שעבר עליו הפסח[ -שקיבל עליו אחריות 

 קטז(-ירחון האוצר )טו(, תשע"ח )עמ' פב ]האם סומכים על המכירה[ קניית מוצרי חמץ שנמכרו לגוי

 פרי ביכורים, תשע"ו חמץ שנמכר בפסח, השימוש בו לאחר הפסח  

 [  הבעלים?]האם נכלל במכירת אב, מי הוא חמץ של ילדים שנמצא אחר הפסח, האם מותר באכילה? 

 מק הפשט, תשע"ו עו
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 עומקא דפרשה, תשע"ט קמח שנטחן לאחר הפסח  

 עומק הפשט, תשע"ו 'נטחן ונאפה לאחר הפסח' משמעותו ההלכתית  

 

 

 ספירת העומר:

 

 כאיל תערוג, תשע"ז שו"ת בעניני ספירת העומר מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל  

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

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

 תשע"ז )עמ' קמב ואילך( 

]הלכות ימי הספירה, אבלות ימי הספירה, נישואין, תספורת, ריקודים   ומרהלכות ומנהגי ימי ספירת הע

]הרב שאול    ושירים, שהחיינו וברכת הטוב והמטיב, מנהגי שונים בין פסח לשבועות, פסח שני, ל"ג בעומר[

 מנחת שאול, תשפ"א )כד עמ'( סעיד שליט"א[ 

מצוות ספירת העומר  ,  האם מותר לספור ספירת העומר לפני צאת הכוכבים]ספירת העומר טרם הלילה   

מדרבנן או  מן התורה  הזה,  לפני ספיר,  בזמן  יחוד'  'לשם  העומרהנוסח הראוי באמירת  ידי  ,  ת  יוצא  האם 

-טוב-יוםכמו    לארץ אינם סופרים יום נוסף מספק -מדוע בני חוץ,  חובת ספירת העומר בלשון שאינו מבין

 חק, תשפ"א עין יצק[ האם מועילה ספירת ספ המסופק כמה המספר היום ,שני של גלויות

 אז נדברו, תשפ"אהמעבר החד מימי הפסח לספירת העומר 

 עיטורי מרדכי, תשע"ז הרב מרדכי יעקב מאיר  -הלכות ספירת העומר 

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

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א   הלכות מצויות לספירת העומר

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

, אחת  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 לבטלה 

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

   עולמות, תכב

העומר   ספירת  במצוות  הרמב"ם  ובדעת  למקדש'  'זכר  על  שליט"א[  ברכת  פריבס  נריה  עלון  ]הרב 

 איתרי )ט(, תשפ"א 

,  שהגדיל ששכח, קטן    , קטןנשים בספיע"ה]  עניני ספירת העומר  -תשובות הגר"ח קנייבסקי שליט"א  

ס  חולה ברכה" בספיע  ס"ששוכח,  אחד"בספיע  ה,  לכוון  ה,  נוסח"מהש  לצאת  לא  מברך,  יחוד  לשם    ץ, 

מנהגבספיע"ה קיבל "הקה  ,  קטן  אם  שבת  תוספת  י,  ברכהךבחינו  יספור,  עוסק  כל   ,  בירך   יום,  במצוה, 

בימי   הקן  הספירה, שילוח  בימי  חדשה  לדירה  י, להכנס"הקה  שני, דעת  בפסח  בהבדלה, מצה  , טעההמפיל

לילךהספירה תהילים  ג" בל  למירון  ,  השתתפות"ברשב   בעומר,  ספר  שאסור  בנישואין  י,    ולא   ימים  לו, 
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אנשים    שהתגייר, למנוע  בספירה, גר  בחיסור, אילם  , ספרין השמשותבב  העומר, ספר  בספירת  שבועות, תנאי

משום   היתר, להסתפר  שנוהג  מי  העומר, לספר  וספירת  שמע  , קריאתשאינם שומרים תו"מ מלספור בברכה

חלאקה    תבתגלח  ברחיצה, עוסק  בספירה  שבת, אבל  קודם  ניגונים  בספירה, לשמוע  בנהר  , לרחוץשלום בית

     (לחיר(, תשפ"א )עמ'  אור מרדכי )ניסן אי [האם נחשב 'עוסק במצוה'

]נשים בספירה בברכה, האם היום ראשון    עניני ספירת העומר  -תשובות הגר"ח קנייבסקי שליט"א  

יודע מספר הימים, תדיר ושאינו תדיר   הוי ספירה כראוי, ספירה ע"י לימוד הסעיף בשולחן ערוך, כשאינו 

ספר,   שלא  ונזכר  שבת  קיבל  כאחד,  שניהם  לעשות  יכול  העומראם  ספירת  לפני  מכווין  הנני  בדרכו    [נוסח 

    אמונה, תשפ"א

כונה,    ללא  העומר  , ספירתחיזוק בימי הספירה]  עניני ספירת העומר   -  גר"ש דבליצקי זצ"לתשובות ה

 ג( נאור מרדכי )ניסן אייר(, תשפ"א )עמ'   [תשעו 24 ניתוח שעובר לחולה העומר ספירת

 ג(עאור מרדכי )ניסן אייר(, תשפ"א )עמ'  ]הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א[נשים בספירת העומר 

 (עה ר(, תשפ"א )עמ' אור מרדכי )ניסן איי]הרב אלחנן פרינץ שליט"א[ ספירת העומר בחלום 

]הרב מתתיהו גבאי   ]ספירת העומר מדרבנן או מדאורייתא, בל תוסיף[ נוסח 'לשם יחוד' בספירת העומר

 ( עזאור מרדכי )ניסן אייר(, תשפ"א )עמ' שליט"א[ 

]הרב  ]שכח בלילה וביום, האם יכול להוציא בר חיובא[  שכח לספור ספירת העומר והוא שליח ציבור  

 ( פדאור מרדכי )ניסן אייר(, תשפ"א )עמ' שלמה יוסף טובול שליט"א[ 

]לב חכם לימינו, וספרתם מלשון 'ספיר', חג השבועות  רה בסדר עולה  ספי  -לאסוך את היהלומים בדרך  

   עמוד החסד, תשפ"אללא תאריך קבוע[  

העומר   העומר  ספירת  ספירת  ראשון,  ליל  בספירת  וחו"ל  א"י  מנהג  שהחיינו,  ברכת  לחג ]אין  כהכנה 

השבועות, מיקום ספירת העומר בתפילת ערבית, מנהגים שונים, מנהג ירושלים, מנהג ארץ ישראל, תוקפו 

 ותתענג בדשן, תשפ"א   של מנהג מקומי, תושבות, תחנון בה' אייר[

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

 ג "גניחובסקי, תשע א"הגר    למפרע עבירה בזה כשנגרם 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 היום של העומר ספירת  מה לחברו יאמר  לא

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

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

 שלמים מציון, תשע"ז  ]ש"ץ ששכח[" ערבות" ל לברך לחברו מדין שכח לספור באחד מהימים אם יכו

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

 ג "גניחובסקי, תשע א"הגר     ב"נר יששכר, תשע    ד"תשע
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האם בסוף הגיע או ברוב העומר ספירת עמם יספור ערבית,  ]תדיר,   ?  קודם ערבית יתפלל עם, 

 ג "גניחובסקי, תשע א"הגר   עם[ וברוב

גניחובסקי,   א"הגר[   ברכה בלא  מייד בתנאי, ספירה ]ספירה  ?יספור 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"הפרשה, תשע במשנת   ו"תשע

 ה"תשע    ד"תשע   ג"גניחובסקי, תשע  א"הגר?  בברכה ר יספו שלם, האם יום לספור שכח אם המסופק

 והוראה, תשע"ה  תורה  

 ד"עמיקתא, תשע שמעתתא  ו"מציון, תשע שלמים ?יום בכלמצווה נפרדת  או אחת מצווה העומר ספירת

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

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

 דפרשה, תשע"ב  עומקא

]האם הדיבור השני מבטל את הדיבור הראשון, או   דיבור כדי בתוך העומר שיבוש[ ספירת תיקון ]או

לזה זה  מתחברים  או  ,  שהדיבורים  "מתקנת"  רק  דיבור  כדי  בתוך  מדיבורו  חזרה  "מקלקלת"האם   , גם 

התחיל לברך ביום החמישי של  ,  דיבור שאינו מבטל את מה שאמר קודם, אלא מוסיף על הדיבור הראשון

שסבר ארבעה",  "היום  לומר  כדי  העומר  ונזכר  שהיום  ספירת  וסיים  ארבעה,  דיבור  כדי  "חמשה",   בתוך 

כדין דיב,  האם ספר  כדי  בו תוך  וחזר  וסבר שטעה  כהוגן,  העומר  כהוגן  ספר ספירת  וספר שלא  האם   -ור 

בברכה  ולספור  להמשיך  רשאי  למחרת  טעותו  לו  העומר ,  כשנתבררה  ספירת  דיני  את  להשוות  ניתן  האם 

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

   נוה ההיכל, תשע"ה   פרי ביכורים, תשע"זאמירת 'לשם יחוד' קודם ספירת העומר  

 ה "תשע , גניחובסקי א"הגר    ד["תכ ותיקן בחשבון  ת, טעה"שנים, בר כפול ימים ]עשרהבחשבון  ספירה

]מחלוקת הפוסקים בדין קטן שהגדיל בספירת העומר, האם יכול    העומר ספירת  במהלך שהגדיל קטן

בברכה ולספור  מצוה,  ,  להמשיך  כמעשה  נחשבת  האם  קטן,  של  העומר  נחשבת  ספירת  האם  לדון  יש  וכן 

ספירה בקטנותו,  כמעשה  קטן  שעושה  מצוות  של  ולאכול  ,  גדרן  לחזור  שצריך  שטותו  בשעת  מצה  אכל 

שני,  כשנשתפה בפסח  קרבן  עליו  לשחוט  צריכים  האם  והגדיל,  פסח  קרבן  עליו  לפני  ,  שחטו  שאכל  קטן 

נתעכל המזון במעיו, האם צריך ל וכשהגדיל  ובירך ברכת המזון,  ולברך ברכת המזוןהשקיעה  , קיים  חזור 

  , תמימות בספירת הקטן[ התורה בליל היותו בן י"ג, ברכת מקבל שכר כ'מצווה ועושה'האם בקטנותו מצוות 

 באר התורה)קה(, תשפ"א )עמ' יא(    עולמות, ג   ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע מאור

 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"הגר   ?העומר ספירת למצוות מתכוון שאינו אומדנא יש מתי

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

 ג "עמיקתא, תשע

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47732
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_31_75_0.
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_33_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_75
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_29_30_75.
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_31_76.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_77_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_31_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/383.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_30_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_26_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/03_bw.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/404_26_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_30_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_29_30_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_29_30_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_29_30_72.pdf


 

 

 

 

 
 

 

 ב "תשע עמיקתא,

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

 ג "תשע  ,ברך זרע     ב"תשע

      ד"א, תשע"מהרצ מעיינות  אחריו[ או הסדר ]לפניפסח  של שני טוב יום בליל ל"בחו העומר ספירת

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

 ד "השבת, תשע מאוריצא?   אחד' האם שבוע אמר 'שהם ולא ימיםז'  היום השביעי ביום אמר

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

    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? 

העומר   מצוה ספירת  מול  נדירה  מצוה  חשיכה,  בספק  הלילה,  בתחילת  ספירה  יום,  ספירת  ]תמימות, 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשפ"ח( תדירה, האם יש סייג עד חצות[ 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשצ"ה(   ספירת העומר בין השמשות ובפלג המנחה

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

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

גיליון מעשה    [הזה]בשאר מצוות, ובכל ספק חיוב ברכה, ספירת העומר בזמן  שומע כעונה בספירת העומר  

 כהן, תשע"ח )עמ' תת"ז( 

 )עמ' תתכ"ז( גיליון מעשה כהן, תשע"ח האומר את ימי ספירת העומר ללא כוונה למצוה   

גיליון מעשה  תיקון ברכת ספירת העומר כשטעה בספירה, והמברך קודם שידע את יום הספירה   

 כהן, תשע"ח )עמ' תתל"א( 

ונישואין, שבע שיטות בימי האבל, ל"ג במנהגי ימי ספירת העומר   גיליון מעשה     עומר, חלאקה[]שמחה 

 כהן, תשע"ח )עמ' תתלח( 

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

(,  כחירחון האוצר )   השוכח לספור יום אחד ספירת העומר האמנם אינו יכול להמשיך לספור בברכה

 (ט)עמ'   טתשע" 

 ( טו)עמ'   ט(, תשע" כחירחון האוצר )   'צורות ספירה שונות ב'ספירת העומר

 ( כ)עמ'  ט(, תשע" כחירחון האוצר )   הפסק בין ברכה למצווה
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 : לחברובין אדם 

 

לגבי מידות]איסור לפני עיוור במידות רעות   עיור'  'לפני    שעל   ס"הגרי  לדברי   , ראיות האם שייך איסור 

ב'יועץ  פלא'וה'  צדיקים  אורחות'ה  בדברי  , קושיאזהאיסור    אין  מידות דינים:    שני  שיש  מבואר'  אחיעזר', 

אור     הרב צבי קריזר שליט"א[]  המידה[  עצם  הוא   הפגם  רעות  . במידותהכשלה בעצה רעה. הכשלה בעבירה

 (צהמרדכי )ניסן אייר(, תשפ"א )עמ'  

אור מרדכי )ניסן  ]הרב חיים אשכנזי שליט"א[  ]הכשלה בעוון גאוה, כבוד[איסור לפני עיוור במידות רעות 

   (קאייר(, תשפ"א )עמ' 

, ]להשתגע עבור מצוות, ודוד מפזז ומכרכרוהזכות להתבזות לקיום מצוות    -האיסור לבזות את הזולת  

 נאה דורש, תשפ"א [ העדר בנים למיכל בת שאול

]הרב דוד אריאב    ]פינוק או צורך, מוטל על הציבור או על כל יחיד, דוגמאות מעשיות[  סוס לרכוב עליו  

 ג( קאור מרדכי )ניסן אייר(, תשפ"א )עמ'   שליט"א[ 

לתפילה   ציבוריים  בתופת הקורונה בשימוש בשטחים  משותף,  דיני שכנים  בית  של  לובי  או  ]חניה 

בעתיד[ חזקה  במקום  שתהיה  חשש  כשיש  וכיו',  מעבר  או  רעש  משום  אחד  לדייר  מפריע  ]הרב    כשהדבר 

 (קחאור מרדכי )ניסן אייר(, תשפ"א )עמ' שלמה ידידיה זעפרני שליט"א[ 

 

 

 נושאים אקטואליים:

 

 עיטורי מרדכי, תשפ"א ]הרב מרדכי יעקב מאיר שליט"א[ הלכות מוריד הטל 

ביקש מחיר מופקע עבור מסכה קורונה והקונה הסכים תחת לחץ האם יכול לומר 'משטה הייתי  

מסיכהבקשו    פקחים]בך'?   חובש  שאינו  מי  כל  מחברו  לקנוס  ביקש  מסכה  ללא  אדם    מיותרת  מסכה, 

החבר הסכים למכור לו במאה שקלים, מחיר המסכה שקלים בודדים, חייב לשלם רק את מחיר  שהיתה לו,  

האסוריןהמסכה.   מבית  רצה  ברח  לא  המעבורת  יכול לה  ובעל  מתי  מופקע,  במחיר  אלא  הנהר  את  עבירו 

גבוה   לשלם מחיר  בך.  לטעון שלמרות שהסכים  הייתי  ביןהמשטה  ב  הבדל  שבין  וממכר  י אדם,  כל מקח 

שהערימה על   י בך. אשהובין מקומות שחז"ל אמרו שיכול לטעון משטה א  י בך,ו יכול לטעון משטה אשאי

והמוכר העלה הזקוק לתרופה לשלם לו מאתים זוז. חולה  יבמה שיחלוץ לה תמורת מאתים זוז, האם חייבת

מחירה,   יכולאת  א  החולה   האם  משטה  בךלטעון  תחתי  הסכמה  מחיר,  הפקעת  הסכמה,   ,  העדר  לחץ, 

 בינת המשפט, תשפ"א  [הטעיה

ביצע פעולה בחו"ל שגררה מעצרו בכדי לקבל פיצוי על מעצר שוא, האם רשאי לקבל את הפיצוי?  

ואז תושב  של  היסוד  זכויות  נח,  בבני  דינים  דמלכותא,  פיצוי[]דינא  במדינה,  במשפטי    רח  חיים  אורחות 

 התורה, תשפ"א 

]כשהנגנב  תוכי גנב מדירת השכן דברי ערך וכסף, בעל התוכי השתמש בהם, האם חייב בהשבתם?  
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זיהה את התוכי הגנב, לא התייאש, כשהתוכי אולף לגניבה, חובת השבת אבדה, השבת גזילה, פיצוי על נזק  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א  'קרן' משונה[בעל חיים שברשותו, 

במכונה   ידים  ביותר  ייבוש  כשנטל  טהורים,  במים  גם  ניגוב  חובת  יש  האם  ידים,  לנגב  החובה  ]טעמי 

מים   נטילת  אחר  שחרית  נטילת  אחר  כניגוב,  הוא  האם  חם  אויר  הפולט  במכשיר  ידים  ייבוש  מרביעית, 

ייב נטילות,  שאר  מים  אחרונים,  נטילת  כמות  מטה,  כלפי  הידיים  בהשפלת  צורך  יש  בה  במכונה  ידים  וש 

   עומק הפשט, תשפ"א בנטלה מצויה לפטור בעיה זאת[

 ( קיזאור מרדכי )ניסן אייר(, תשפ"א )עמ'    אופן ירידת המן במדבר והלכות לחם משנה הנובעות מכך

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, 

 kishurtora@gmail.comלוח את המילה 'צרף' לכתובת  יש לש
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