לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמיני
באתר "בינינו" :

פרשת שמיני

(קישורים להורדה חינם)

למאגר עלוני

פרשת השבוע

לבית ולמשפחה:
פנינים  -תשע"ד תשע"ג תשע"ב
שבת טיש  -תשע"ז
מאורות הפרשה  -תשע"ג
עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ו

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

איש לרעהו  -תשע"ו תשע"ד
דברי יושר  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד
להתעדן באהבתך  -תשע"ד
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ב
נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ד תשע"ג
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז
אוצר פניני החסידות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

לצפיה בעשרות

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

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

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ד תשע"א תש"ע

שיעורים על
פרשת שמיני

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת שמיני ( 104עמ')

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :מאכלות אסורים
למאגר עלוני
הלכות חגבים בשו"ע עם ביאור הגרי"ח קנייבסקי (ואת החגב למינהו) [י ,ט] דברי שיח ,תשע"ג
בדיקת כשרות השחיטה ,האם היא מצוה (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] זרע ברך ,תשע"ב
מאכלי נכרים ,פת עכו"ם ובישול עכו"ם ודיניהם (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] עולמות ,שז
מסורת באכילת בעלי חיים ,עופות דגים וחגבים (וזאת החיה אשר תאכלו) [יא ,ב] עולמות ,רנא
מצוות בדיקת סימני בהמה וחיה (זאת החיה אשר תאכלו) [יא ,ב-ג] המצוות בפרשה ,תשע"ו

מדוע נאסרו מאכלות האסורים רק לישראל?

(זאת החיה אשר תאכלו) [יא ,ב-ג] שפת אמת ,תרמ"ה

האם החזיר עתיד להיות מותר באכילה? [זאת התורה לא תהא מוחלפת] (ואת החזיר) [יא ,ז] אשכול
יוסף ,תשע"ז האיחוד בחידוד ,תשע"ו

הקשר בין הגאולה העתידה ואיסור החזיר

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

(ואת החזיר) [יא ,ז] שבילי פנחס תשע"ג

סימני דגים לגבי חיות שיש בים [בעלי ידים ורגלים] (סנפיר וקשקשת במים ובנחלים אותם תאכלו)
[יא ,ט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

ניתן להעביר או

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

(סנפיר וקשקשת במים

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

תולעי דגים המותרים והאסורים באכילה

(סנפיר וקשקשת במים ובנחלים אותם תאכלו) [יא ,ט] נוה

ההיכל ,תשע"ו
מדוע החסידה היא עוף טמא (וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,יט] שלמים מציון ,תשע"ו מעדני אשר,

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ובתנאי שלא

תשע"ו
חצי שיעור בשרצים ששיעורו בכעדשה ,האם אסור מן התורה (בשרץ השורץ על הארץ) [יא ,כט-ל]
הגר"א עוזר ,תשע"ג

יבוצעו בו
שינויים

איסור סחורה בשרצים [האם חכמים יכולים לאסור ,דבר המפורש בתורה להיתר] (וטמאים יהיו לכם)
[יא ,לח] הגר"א עוזר ,תשע"ג שלמים מציון ,תשע"ו

מסחר במזון לא כשר [בעלי חיים העומדים לאכילה ,וכאלה שלא לאכילה ,הבדל בצורת המסחר,
תחרות] (וטמאים יהיו לכם) [יא ,לח] עולמות ,שמ

מאכלים אסורים שנתייבשו [כשרות הג'לטין" ,פנים חדשות" שינוי בחפץ בידי אדם או בידי שמים,
מזון שבתהליך כימי הפך ללא ראוי לאכילת כלב ,האם ג'לטין הוא בשרי ,שרוולים לנקניקיות מעור
נבילות וטריפות] (וטמאים יהיו לכם) [יא ,לח] עולמות ,שע"ט
תולעים וחרקים במזון (וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,מד] תורה והוראה ,תשע"ג
תשע"ו פרי ביכורים ,תשע"ו

שלמים מציון,

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת שמיני
באתר "בינינו" :

איסור שרצים ,ודין "בריה" (וכל השרץ השורץ על הארץ) [יא ,מד] הגר"א עוזר ,תשע"ג

נושא בפרשה :נדב ואביהו

למאגר עלוני

פרשת השבוע
כפרת היום השמיני למילואים ,וחטא נדב ואביהו (וירא עליכם כבוד ה) [ט ,ו] נר יששכר ,תשע"ד
מיתת שני בני אהרן [מיתת נשיקה] (וימותו לפני ה') [י ,א] שבילי פנחס ,תשע"ו

כיצד לא נטמאו כלי

המשכן בפטירת נדב ואביהו ,מטומאת אהל (וימותו לפני ה') [י ,ב] מעדני

ומועדים
(גם משנים

אשר,תשע"ד
עונשם של נדב ואביהו מדין שתויי יין ,קודם שנצטוו על כך (וימותו לפני ה') [י ,ב] מעדני אשר,
תשע"ד
עונשם של נדב ואביהו מדין מורי הוראה בפני רבו ,באופן שמצילים אותו מאיסור (וימותו לפני

קודמות)
באתר "בינינו":

ה') [י ,ב] מעדני אשר ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ו תשע"ז
עונשם של נדב ואביהו ,הואיל ואהרן קרא שם לחמיו לפני אביו [וקיומו של מנהג זה] (וימותו לפני
ה') [י ,ב] מעדני אשר ,תשע"ו

ניתן להעביר או

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

להפיץ דף זה

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

מדוע לא נטמאו אלעזר ואיתמר לאחיהם שהם משבעת הקרובים

(ויקרא משה אל מישאל ואל

אלצפן) [י ,ד] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מיתת צדיקים כשריפת בית המקדש
אשכול יוסף ,תשע"ו תשע"ז

לתועלת הרבים

ובתנאי שלא
(ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה') [י ,ו]

מעדני אשר ,תשע"ד

האם עבדו בני אהרן במשכן באנינות? (ואכלתי חטאת היום) [י ,יט] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

לצפיה בעשרות

נושא בפרשה :השיכור בהלכה

שיעורים על
איסור כניסת שתויי יין לעזרה [כהנים וישראלים] (יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל

פרשת שמיני

מועד וגו') [י ,ט] זרע ברך ,תשע"ו

הלכות שתיית יין לפוסקים ודיינים

[הגדרת רמת השכרות] (יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך

באתר "בינינו" :

בבואכם אל אהל מועד וגו') [י ,ט] תורה והוראה ,תשע"ו נשיח בחוקיך ,תשע"ז
איסור הוראה לשתויי יין (ולהורות את בני ישראל) [יא ,מד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תורה והוראה,
תשע"ו
איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו [שתיית יין לארבע כוסות] (ולהורות את בני ישראל) [יא ,מד] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד

תשע"ז

למאגר עלוני

פרשת השבוע

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

דיני השיכור בהלכה [שיכור ,שתוי ,שיכור כלוט ,אם התפלל האם יצא ,ברכות ,הוראת דין ,נזק]

ומועדים

עולמות ,עז

שתה יין בסעודת פורים ,האם מותר לו לענות בדבר הלכה
שמירת גופו של שיכור

שמעתא עמיקתא ,תשע"ב

(גם משנים

דפי עיון ,תשע"ו מכתלי בית הדין ,תשע"ז

קודמות)

נושא בפרשה :ספיה בידים

באתר "בינינו":

איסור ספייה בידים לקטן ,הבאת סידור לבית כנסת במקום שאין עירוב [ספיה בידיים באיסור
דרבנן] (לא תאכלום) [יא ,מב] מעדני אשר ,תשע"ג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
איסור ספייה בידים לגדול [לעצמו] (לא תאכלום) [יא ,מב] כאיל תערוג ,תשע"ו
איסור האכלת ילדים ביום כיפור [ספיה בידיים] (לא תאכלום) [יא ,מב] מעדני אשר ,תשע"ג כאיל

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

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

לתועלת הרבים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

שאר עניני הפרשה:
לצפיה בעשרות
דיבור ושתיקה

(ולזקני ישראל ,ברש"י שעל פי הדיבור נכנס) [ט ,א] מדי שבת ,תשע"ו

שיעורים על

מידת הביישנות (קרב אל המזבח ,ברש"י) [ט ,ז] מדי שבת בשבתו ,תשע"ז
בל תוסיף בברכת כהנים (וישא אהרן את ידיו) [ט ,כב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
נשיאת כפים לכהן שהרג טריפה (וישא אהרן את ידיו) [ט ,כב] אורות הגבעה ,תשע"ג

עמידה בברכת כהנים והלל

פרשת שמיני
באתר "בינינו" :

(וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם( [ט ,כב] אשר ליהודה ,תשע"ד

בניית המשכן ופירוקו בשמונת ימי המילואים ,וגם בשבת [סותר על מנת לבנות במקומו במלאכת
המשכן] (ויצאו ויברכו את ה' ,ברש"י) [ט ,כג] במשנת הפרשה ,תשע"ו
דין חינוך בבניין בית המקדש השלישי (יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד וגו')
[י ,ט] הגר"א עוזר ,תשע"ג

למאגר עלוני

פרשת השבוע

איסורים הקשורים לביאת מקדש (וכבבואכם אל אוהל מועד) [י ,ט] עומקא דפרשה ,תשע"ד
מדוע אין מזכ ירין יציאת מצרים בהבדלה (ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור) [י ,י] מעדני אשר ,תשע"ג
הקשר בין מחצית התיבות "דרש דרש" למחצית התיבות אות ו' ד"גחון" (ואת שעיר החטאת
דרש דרש משה) [י ,טז] שבילי פנחס ,תשע"ז

מנהג אכילת דגים בשבת

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

הדרן עלך ,הכוח להודות בטעות (וישמע משה וייטב בעיניו .ברש"י) [יא ,כ] ממשנתה של תורה ,תשע"ד

טומאת אויר כלי חרס

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

(וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו) [יא ,לג] הגר"א עוזר ,תשע"א

מקוה היצוק מבטון [שמעורבת בו פלדה המקבלת טומאה] איסור שרצים ,ודין "בריה" (אך מעיין
ובור מקוה מים יהיה טהור) [יא ,לז] נוה ההיכל ,תשע"ב

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

ניתן להעביר או

[יא ,לח] שלמים מציון ,תשע"ז
האם קיימת טומאת 'נבילה' בחיי הבהמה (הנגע בנבלתה יטמא עד הערב) [יא ,לט] שלמים מציון,
תשע"ו

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

איסור נבילה בבהמה טמאה (הנגע בנבלתה יטמא עד הערב) [יא ,לט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
מים אחרונים [שכח ולא נטל ,האם יטול אח"כ ,נשים ,בזה"ז] (והתקדישתם והייתם קדושים) [יא ,מד]
מעדני אשר ,תשע"ו עומקא דפרשה ,תשע"ו
מדוע אין מברכים על נט"י למים אחרונים (והתקדישתם והייתם קדושים) [יא ,מד] מעדני אשר,
תשע"ג

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

ק"נ פרקי תהילים ,נגד היצר הרע ,המטהר את השרץ בק"נ טעמים (וכל השרץ השורץ על הארץ)
[יא ,מד] שבילי פנחס ,תשע"ד

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מענייני דיומא :חמץ לאחר הפסח

פרשת שמיני
באתר "בינינו" :

חמץ רגיל ,או חמץ שהיה באחריותו ,ועבר עליו הפסח
חמץ שעבר עליו הפסח

מנחת אשר ,תשע"ד

פרי ביכורים תשע"ו

קניית חמץ לאחר הפסח ברשת חנויות בבעלות אנשים שאינם שומרי מצוות

הרב יצחק רובין,

למאגר עלוני

קהילת בני תורה הר נוף
כשרות ויסקי שעבר עליו הפסח [בדיוטי פרי בבעלות יהודי] עולמות ,שא

פרשת השבוע

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

חמץ של ילדים שנמצא אחר הפסח ,האם מותר באכילה [האם נכלל במכירת אב ,מי הוא
הבעלים?] עומק הפשט ,תשע"ו
שומר שלא מכר את החמץ שהופקד בידו [גזל מצות והחזירן אחר הפסח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

מענייני דיומא :ספירת העומר

באתר "בינינו":

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

הלכות ספירת העומר -

הרב מרדכי יעקב מאיר עיטורי מרדכי ,תשע"ז

הנוסח הקדום לומר בברכה "שהיום יום פלוני"

מלאכת מחשבת ,תשע"ז

הלכות ספירת העומר בקצרה .חברת יגדיל תורה בעלזא
ספיקות ספירת העומר למי שעבר את קו התאריך

יתרון דעת ,תשע"ה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

תמימות בספירת העומר [שכח ולא ספר יום אחד ,להמשיך ולספור בברכה ,כל ימי הספירה מצוה
אחת ,או בכל לילה מצוה נפרדת ,כשיודע מראש שלא ישלים ספרתו האם יתחיל בברכה ,האם
ברכותיו לבטלה למפרע ,ספירת העומר בלשון הקודש שאינו מדבר בה ,אמירה או ספירה ,רב או
עולמות ,תכב
ש"ץ שדילג יום] עולמות ,ב

קיום ספירת העומר כשנגרם בזה עבירה למפרע
שכח לספור ספירת העומר בלילה ונזכר ביום

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

נר יששכר ,תשע"א

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מנהג תימן לספור ספירת העומר בארמית
שומע כעונה בספירת העומר

קב ונקי ,תשע"ד

לצפיה בעשרות

הגר"א עוזר ,תשע"ה

לא יאמר לחברו מה ספירת העומר של היום לפני שיספור בעצמו

מחמדי התורה ,תשע"ה

המתפלל ערבית מאוחר ,האם יספור ספירת העומר בתחילת הלילה?

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ה

דברי הלכה ,תשע"ז

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

שמעתתא

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

הגיע בסוף ערבית ,האם יספור עמם ספירת העומר ברוב עם ,או יתפלל ערבית קודם [תדיר ,וברוב
עם] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
התפלל עם הציבור מבעוד יום כיצד יספור [ספירה בתנאי ,ספירה מייד בלא ברכה[ הגר"א גניחובסקי,
תשע"ה
חשיבות ימי ספירת העומר דרכי החיזוק ,תשע"ה שפת אמת ,תרל"ב פניני דעת ,תשע"ו פרי ביכורים,
תשע"ו במשנת הפרשה ,תשע"ד

המסופק אם שכח לספור יום שלם ,האם יספור בברכה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

תשע"ד

תשע"ה תורה והוראה ,תשע"ה

ספירת העומר מצווה אחת או מצווה נפרדת בכל יום ויום

שלמים מציון ,תשע"ו שמעתתא עמיקתא,

תשע"ד

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

תיקון [או שיבוש] ספירת העומר בתוך כדי דיבור
אמירת 'לשם יחוד' קודם ספירת העומר

שכח לספור ספירת העומר בלילה ,ונזכר בבין השמשות למחרת

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
עולמות ,ג

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

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

עמיקתא ,תשע"ב

ומועדים

[ ]h1עם הערות:

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

מתי יש אומדנא שאינו מתכוון למצוות ספירת העומר

המצטער בשערו הארוך בספירת העומר,

פרשת השבוע

פרי ביכורים ,תשע"ז נוה ההיכל ,תשע"ה

מאור השבת ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

עבד שיצא לחירות באמצע ימי הספירה

למאגר עלוני

עולמות ,שפג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג תשע"ד

ספירה בחשבון [עשרה ימים כפול שנים ,בר"ת ,טעה בחשבון ותיקן תכ"ד]

קטן שהגדיל במהלך ספירת העומר

פרשת שמיני
באתר "בינינו" :

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

נר יששכר ,תשע"ב

שיעורים על

הרשאי להסתפר [דין מצטער בישיבת סוכה] שמעתתא

לתועלת הרבים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

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

מאור השבת ,תשע"ה

תורה והוראה,

זרע ברך ,תשע"ג

ספירת העומר בזמן תוספת שבת ויום טוב

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

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

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מאור

השבת ,תשע"ד

פרשת שמיני

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

באתר "בינינו" :

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

איסור 'חדש' ומצוות ספירת העומר בזמן הזה
ספירת העומר או קידוש לבנה ,מה קודם?

הגר"א עוזר ,תש"ע

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

האם נשים יכולות לקבל עליהן ספירת העומר כחובה?

למאגר עלוני

מחמדי התורה ,תשע"ז

פרשת השבוע

הלכה אקטואלית :

ומועדים
(גם משנים

משחק בקוביה הונגרית

בשבת [בורר ,כותב ,צובע ,מוחק ,מוקצה] עומק בפשט ,תשע"ז

קודמות)
באתר "בינינו":

~

~

~

~

~

~

~

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

