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למאגר עלוני 

שת השבוע פר
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 )גם משנים 
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 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

להצטרפות לרשימת תפוצה  

 לקבלת העלון מידי שבוע, 

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת   

kishurtora@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                אמור פרשת 

  (חינם )קישורים להורדה
  ]לפי סדר א' ב'[  הפרשהקישורים לעלונים שבועיים בנושאי  

 
 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

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 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 

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה 

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים 

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב 

 שבילי פנחס 

 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:47379
http://beinenu.com/alonim
mailto:kishurtora@gmail.com
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=47595&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=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%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=47595&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47595&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[  בועיים בנושאים שוניםקישורים לעלונים ש

 

 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[ 

 

 כוהנים איסור טומאת נושא בפרשה:

 כהונה קדושת נושא בפרשה:

 ספירת העומר נושא בפרשה:

 "טועמיה" בערב שבת נושא בפרשה:

 קידוש השם  נושא בפרשה:

  שאר עניני הפרשה:

 

 םהניוכ טומאת איסור נושא בפרשה:

 

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

 , חיוב מיוחד לאב או ככל אדם, איסור אפרושי קטן מאיסור דרבנן, דבר שאסור מדרבנןאיסור ספיה ב

הלאו המסוים  כללי מצד עצמו ]כעין איסור לפני עור לא תתן מכשול[ או שהאיסור הוא חלק מ

הגשת , קטן לעשות איסור יווי עלצ, , מהי ספיה האסורה]כשמאכילו שרצים, עובר הגדול בלאו דשרצים[

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

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

המתנת שש  , נחלקו בו הפוסקיםספיה באיסור ש, ספיה באיסור עשה, ספיה בספק איסור , מחמת הזמן

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

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ט    ושאר איסורים קטן בעניני כהונההגדול על חובתו של ה

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

 ג "תשע

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

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47379
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/102.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_79_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_31_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_73.pdf
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 פניני מנחת חינוך, תשע"ו    [טז]יט,   )או בקבר(האם מותר לכהן לגעת בקבר של גוי? 

ביקור חולים, ]מצוות  חשש טומאת מת -בית חולים ביקור חולים או טיפול בכניסת כהן ל 

אהל, מה רחמים על החולה או לדאוג לצרכיו, אופני טומאת  תהמצוה בקש  גדר, או מדרבנןדאורייתא מ

מטמא באהל מת גדול, קטן, נפל ועובר, דין מתי עכו"ם באהל, ודיני הטומאה בחדרים הסמוכים לחדר  

וד דין 'סוף טומאה לצאת' מהתורה או מדרבנן, והאם יש הבדל בין החדר הפנימי שבו  , שבו נמצא המת

לבדיקות או   ליםת חוילכהן לב, כניסת חדר מדרגות ומעלית, נמצאת הטומאה לבין החדרים האחרים

מחדר המתים או ממכון   -טומאה קבועה , קבלת טיפול רפואי, וכן למטרת ביקור חולים ויולדות

רוב , בתי חולים בהם הנגרמת כתוצאה מפטירה באחד מחדרי בית החולים -פתולוגי. טומאה מזדמנת 

 מנחת אשר, תשע"ו   ]עבודת כהן בבית חולים[  עולמות, קט   [ רוב המתים עכו"םוכש המתים ישראל

 מלאכת מחשבת, תש"פ טומאת כהן לספק קרוב  

פניני   ]המותרת להלכה, אך בטומאת כהנים מחמירים[אי כניסת כהן לרה"ר שיש בה ספר טומאה 

 אי"ש, תשע"ח 

]מהרוגי מלכות,  כיצד נגע רבי ישמעאל כהן גדול ברשב"ג שנהרג -פיוט עשרה הרוגי מלכות 

 ה' תירוצים עיון הפרשה, תשס"ו )עמ' פו(  טומאת מת[

]טלטול חמץ שנמצא בפסח ולא ביטל, טומאת  טלטול מוקצה בשבת להינצל מאיסור טומאת מת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו כהן היא בקום ועשה, אכילת נבילה כדי להינצל מטומאת מקדש, כבוד הבריות[

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

 ב "אשר, תשע מעדני

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

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

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

 ד "גניחובסקי, תשע א "הגר  )כי אם לשארו( ]כא, ב[ [חזקה חומכ  רק אביו הוא]? לאביונטמא כהן  כיצד

)כי אם   ]נשאה בהיתר ונאנסה, ספק סוטה, איסור דרבנן[ לו הפסולה אשתו  לקבורת נטמא אינו כהן

 ה "גניחובסקי, תשע א "הגר   לשארו( ]כא, ב[

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

]מדאורייתא, מדרבנן, בגדולה או בקטנה, ירושת הבעל, האם האם כהן גדול מותר להיטמא לאשתו? 

 עשר עטרות, תשע"ח   )כי אם לשארו( ]כא, ב[היא כמת מצוה[ 

וישמע משה,   ]טומאת מת, אבר מן החי[ ? האם אפשר לבצע לכהן ניתוח כריתת אצבע יתירה

 תשע"ח 

 על מעבירין ]אין ? ילך להיכן, רחוקה בעיר נפטרו  קרובים ושני קרובה בעיר נפטר וקרוב הן שכ

 ה "גניחובסקי, תשע  א "הגר  יטמא( ]כא, ג[  לה ...)ולאחותו מעבירין[ אין או ריבוי מצוות, תדיר או המצוות

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47379
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_39_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/109_O.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_39_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_39_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_75.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_33_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_33_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_75.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_31_78.pdf
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, קטן אינו מצווה על ]להשתתף בלויה בבית הלוויות, או בבית העלמיןטומאת כהן קטן לקרוביו 

הן קבורת קרובו, האם כהן חייב להפריש את בנו הקטן מליטמא לקרוביו, מצות חינוך, טומאת כ

   שיעורי הגר"י זנגר, תשע"טלקרוביו הותרה או דחויה[ 

]מחמת ריבוי מצוותיהם הוזהרו על טומאה, או מחמת קדושת עבודתם במקדש, נפק"מ  טומאת כהנים 

   האיחוד בחידוד, תשע"זלנשים משבט הכהונה, וכן בזמן הזה שאין עבודה במקדש[ 

]מלך ישראל או מלך עכו"ם, האם נשיא נחשב  ת מלך ההיתר לעבור על טומאה מדרבנן בכדי לראו

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ט   כמלך[

 משך חכמה עם בינת החכמה, תשע"ט  [מדוע כתוב לאביו ולאמו בלמ"ד המחלקת]טומאת כהנים 

ת מחשבת,  מלאכ  )ועל כל נפשות מת לא יבוא( ]כא, יא[טמא למת מצוה 'דחויה' או 'הותרה'? ילה

 תשע"ח 

מלאכת    )ועל כל נפשות מת לא יבוא( ]כא, יא[  רביעית דם הבאה משני מתים, מפני מה מטמאת?

 מחשבת, תשע"ח 

יציאת כהן מא"י לחו"ל, ]עצה למנוע התפשטות טומאת מת, טומאת מת בכוהנים  - עיונים בהלכה

כניסה לבית המקדש עם טומאה בלועה, אישה שמת ולדה או כהן שבלע טבעת טמאה, הריגת עכו"ם 

  בהר הבית, מי שיש לו כתם לבן בעור בשרו, האם רשאי להסירו, פדיון מעשר שני בירושלים  העתיקה[ 

   שאל נא, תורת הטהרה, אב אלול תשע"ז

]הערות: קבלת טומאה בספינה בכלי הים ובבגד ים, נאמנות הנים וטומאת מת בכ - עיונים בהלכה

עד אחד בספק טומאה ברשות היחיד, כתם על אוכל שלא הוכשר, איסור פדיון מעשר שני טהור  

  בלועה ]קוצב לב או ברגים ממתכת שנטמאו[ לבית המקדש, בירושלים העתיקה כיום, כניסה עם טומאה 

מדוע אין צורך בטבילת ידים לקודש קודם אכילת הפסח, טומאת כפפות חד פעמיות, איסור קציצת  

 שע"ז שאל נא, תורת הטהרה, סיון תמוז תבהרת כיום[  

הכנסת טומאה למקומות   ,כניסת כהנים למקומות המסופקים]הנים ובירורים בהלכות הכ

הליכה תחת עץ, הליכה תחת רצף מטריות פתוחות, ל"ג בעומר  -, טומאת כוהנים בלויה המסופקים

במירון, רצף אנושי עד ציון רשב"י, הנהגות הגר"ש כהן זצ"ל תלמיד החזו"א, האם יש חזקת טהרה 

במירון, מפת   -בעקבות החפירות האחרונות והשינוים בבניה, טומאת כהנים מעל מערות קבורה במירון 

רשימת שדות תעופה בעולם, חברות תעופה, בית חולים  -תשע"ח, הוראות לכהנים בטיסה  -אזור מירון 

 אמור ואמרת, תשע"ח ומצב טומאת מת בהם[  -איכילוב, רשימת בתי החולים בארץ 

]לקנות דירה מגוי, כניסת אשת כהן מעוברת לאוהל המת, ניתוח קיצור קיבה, דיני טומאת כהנים 

מסביב  [  את בן הצרפית, נטילת ידי הכהנים לפני נשיאת כפיםיהחישם , טומאת אליהו הכהן למירון

 ( כזקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -לשולחן

 ( לבמ' קובץ גליונות, תשע"ט )ע-גאון יעקב  כניסת אשת כהן מעוברת לאוהל המת

מארגני טיולים, כהנים בבתי חולים, כהנים קטנים, ביקור בבתי  ]הערות מעשיות בענין טהרת כהנים 

 ( סזאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -לענין הלכה [חולים, אילנות ומטריות בלויות

 עשר עטרות, תשע"ט   ?האם מותר לאדם להכניס עצמו לספק עבירה באונס
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, האם מותר  מכניס עצמו לספק איסור של טומאת כהנים]? יש איסור לכהן ללמוד רפואה האם

 מעדני אשר, תשע"ט   [לרופא כהן לטפל בגוסס כשיש רופאים אחרים

 נועם אליעזר, תשע"ט דין טבול יום פוסל תרומה  

   [ללויה נוספתית קרוביו האם יכול להיטמא גם ו]כהן בבית העלמין לצורך לו השתתפות כהן בלויה

 מעדני אשר, תשע"ט 

אמור    [, סוף טומאה לצאת]לפטור בעיית טומאת כוהנים בבתי חולים בתקרת הבית 'תיקון סדק'

 ואמרת, תשע"ט 

וישמע משה,   ]טומאת מת, אבר מן החי[ ? האם אפשר לבצע לכהן ניתוח כריתת אצבע יתירה

 תשע"ח 

אמור    ?טמא לקרובו כשיש עמו מת אחר וכן לאשתו המעוברת שמתהיהאם מותר לכהן לה 

 ואמרת, תשע"ט 

 אמור ואמרת, תשע"ט ]לעבור טיפול בתא לחץ שלא לצורך רפואי מיידי[ טומאת כוהנים לצורכי מחקר 

 אמור ואמרת, תשע"ט   גירת דלת בבית החוליםס

להקדים לווית כהן שנפטר לישראל, האם   ]אהרן הכהן, מצות וקדשתו דיני כהונה בכהן שקם לתחיה

יצטרך אהרן הכהן משיחה מחודשת בתחיית המתים, למ"ד מצוות בטלות לעתיד לבוא איך יתנו תרומה 

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה  -שיעורי ליל שישי  לאהרן הכהן[

עשר עטרות,    ]מעבר כהן בזמן הזה ממקום אחד לשני בחוץ לארץ, טומאת כהנים[ ארץ העמים טומאת

 תשע"ט 

 

 : טיסה

 

]אהל מאהיל, ואוהל חוצץ בפני הטומאה, אוהל המיטלטל אוהל זרוק, טיסת כהנים מעל בית קברות 

הדומה והשונה בין מטוס לספינה שבים וטלית המתנופפת ברוח, גודלו של המטוס, כלי הבא במידה, 

חומרים ממנו עשוי המטוס, מטוס הסגור בהמראתו האם נחשב כמו צמיד פתיל, כניסה לשקיות גדולות 

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

    תורה והוראה, תשע"ג    עולמות, רסב

 פניני אי"ש, תשע"ח  טיסת כהן במטוס שיש בו ספק טומאה

 

 : כבישים ומנהרות

 

מפת "תל השומר" עם סימון לכוהנים, ותיאור המצב שם כיום, העברת   -כוהנים טומאת 

 שאל נא, תורת הטהרה, סיון תמוז תשע"ז   נפטרים במנהרות הכבישים
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, אהל זרוק, ב ובו נפטר, טומאת אוהל]חשש שיש רכמעבר כהן תחת גשר או נסיעת כהן במנהרה 

 מנחת אשר, תשע"ו  [חזקת כהונה בזמן הזה, ספק טומאה ברה"ר, רוב ומיעוט

לים, בנין  ]דיני טומאת כוהנים ללוים וישראלים, בנין שיש בו נפבירורים בהלכות טומאת מת כוהנים 

שיש בו מת , קברי צדיקים, העברת נפטרים במנהרות הכבישים, מקורות הטומאה בבתי חולים, רשימת  

בתי החולים בגוש דן בציון חששות טומאת מת, מפת העיר טבריה וחיפה עם סימון הדרכה לכוהנים, 

ות, הריגת  כהן בטומאת ארץ העמים, טומאת ארץ העמים בתחומי הארץ, בגולן, בדרום בצירוף מפ

עכו"ם בהר הבית, הובלת נפטרים במטוסים טומאת המטוס ושדה התעופה, הנחת עירוב חצרות בבית  

 אמור ואמרת, תשע"ז שכהן לא יכול להיכנס אליו[ 

אמור  ]רשימת כבישים אסורים, מפות ועדכונים[   בית ההוראה החדש לענייני נסיעות לכהנים 

 ואמרת, תשע"ט 

 

 ונהכה קדושת נושא בפרשה:

 

האם , מדוע כתוב "והוא" אשה בבתוליה יקח, 'פשט הכתוב ולא יחלל כו' כי נזר כו]קדושת כהונה 

הדיוט לכהן גדול הרי גם ל מדוע כתוב איסור גרושה, לאסור גרושה לכהן גדול "ואפשר ללמוד בק

 משך חכמה עם בינת החכמה, תשע"ט  ה[אסור

 ( נגאספקלריא, תשע"ט )עמ'     קדושת כהן גדול

 משכיל לדוד, תשע"ח  מוחזק לכהן בגלל שם המשפחה

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

 תש"פ 

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

האיחוד   ]שאדם מגרש אשתו רק מחמת ערות דבר[איסור נישואי כהן לגרושה לדעת בית שמאי 

 בחידוד, תשע"ג 

 משנת מהר"ל, תשע"ט  הגדרים והפרישה באיסורי עריות הוא קדושה ושמירה מאיסור

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

 ד "ליהודה, תשע אשר 

 )עמ' כו(  אספקלריא, תשע"ח   ן לשון הרע על כהסיפור 

 קובץ גליונות, תשע"ט )עמ' ה( -פניני חישוקי חמדהאם מותר למחנך לבזות תלמיד שהוא כהן?  

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

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

 משנת מהר"ל, תשע"ט  ביאור פסול בעל מום בכהן העובד
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)ואשה גרושה מאישה לא יקחו( ]כה,  האם כהן נאמן לומר שבא על גרושה, לפסול את העובר כחלל? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז [ ז

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

כהן בעל מום, כהן מומר שחזר בו, שתוי יין, מצוה לישראל להתברך, קריאה ]מצות ברכת כהנים 

 ( יזאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -שיעורי בינה [לכהנים

 מעדני אשר, תשע"ט גט מקושר לכהן למרות היותו צאצא אהרן רודף שלום  

 ט )עמ' כב( , תשע" אוסף גליונות-שיעורי בינהשמירת קדושת הכהונה או כלפי כהן מסוים   -קדשתו ו

אספקלריא, תשע"ט )עמ'    ]כבוד הכהן, וקדשתו, כיצד לא יביא לידי גאוה[ הכתר והכבוד חי העולמים

 (קל

]איסור השתמשות בכהן, כהן השתמש בכהן ]מבלי לדעת שהוא כהן[ האם מועילה מחילת הכהן? 

ה מחילת שמחל על כבודו, קדושת כהן בזמן הזה, השתמשות בכהן בשכר, כשהכהן נהנה, מדוע מועיל

 האיחוד בחידוד, תשע"ח  הכהן[

 צבא הלוי, תש"פ  איסור שימוש בכהן 

 ( נאירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ'   ]וקדשתו[ הניםואיסור השתמשות בכ  -הנים וממלכת כ

]התברר בעדים שהבעל היה גנב ידוע,  כהן שהוכרז כ'חלל' והתברר שאמו לא היתה צריכה גט

יתד המאיר,  ומסתבר שקידשה בטבעת גנובה, ובגנב מפורסם לא עשו תקנת השוק, מעמד אישי, יוחסין[

 ט( תשע"ט )סי' מ

 

 : כהןל הקדימ זכות 

 

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

 ד "אשר, תשע מעדני

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

 ד "אשר, תשע

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

'ישיבת   -שיעורי ליל שישי   ]או זכות קדימה לעקיפה בכביש[האם יש להקדים כהן ב"תור" במכולת? 

 (וקובץ גליונות, תשע"ט )עמ'  - פניני חישוקי חמד   כת יצחק', תשע"הבר

קובץ גליונות,   - פניני חישוקי חמדהאם חתן בר מצוה ישראל חייב לוותר על המפטיר לטובת כהן?  

 תשע"ט )עמ' ה( 

]קדימות כהן וקדשתו,  האם להעדיף קבלת טיפול במחלה מדבקת מרופא כהן או רופא ישראל? 

 דרישה וחקירה, תש"פ  קדימות כהן להצלת עצמו, הכהן חסין יותר בשל קדושתו[
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 ספירת העומר נושא בפרשה:

 

נוסח הנני מוכן וכו' קודם ספירת  , איסור אכילה חצי שעה קודם זמן ספיה"ע]עניני ספירת העומר 

, ספירה בבין השמשות, אשה בברכת ספירת העומר,  תחינות אחר הספירה, "בעומר" ו"לעומר", העומר

,  המסתפק מה מנין הספירה היום, היודע שבהמשך לא יוכל לספור ספה"ע, קטן שהגדיל בימי העומר

שכח לספור , נזכר בבין השמשות שלא ספר בליל אתמול, ספר כדין וחזר תוכ"דספירת העומר בכתיבה, 

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

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

]אכילה קודם ספירה עם שומר, בעניני ספירת העומר   -ך זצ"ל אאויערב ש"ז רפסקי הלכות הג

אמירת לקיים מצוות עשה בלשם יחוד, בעומר או לעומר, להתנות שספירה בלא ברכה לא תחשב  

למצווה, דילג יום אחד האם יכול להוציא, ספר כהוגן וחשב שטעה, קטן שהגדיל, היודע שיפסיד יום 

  -בנתיבות ההלכה  משות, לחפש בליל שבת את כרטיס הספירה הנכון[בספירה, ספר למחרת בבין הש

   (שמ ספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' 

 מנחת אשר, תשע"ח   ]מצוות צריכות כוונה, מצווה שבדיבור או בספירה[  מצוות ספירת העומר

 ט מנחת אשר, תשע"    ]מצווה למנות ימים ומצווה למנות שבועות[מצוות ספירת העומר 

]אכילה קודם הספירה, שומר בעניני ספירת העומר  -פסקי הלכות הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

לאכילה, קטן שהגדיל, היודע שיפסיד יום בספירה, סעודת רשות, ריקודים ומחולות, שמיעת קלטות[ 

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

]קטן שהגדיל, בר מצוה, זמן  בעניני ספירת העומר - פסקי הלכות הגר"מ קליין זצ"ל מאונגוואר

הספירה, ספירה בציבור, חינוך לקטנים, ברכה במוצ"ש באמצע סעודה שלישית, להתנות שספירה בלא 

 [ברכה לא תחשב למצווה, הלומד בשו"ע וקרא ספירת היום, לבישת בגדים חדשים בימי הספירה

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

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

]קטן שהגדיל, מתפלל ביחידות, שכח בעניני ספירת העומר  -פסקי הלכות הגר"ש וואזנר זצ"ל  

לספור, שליח ציבור, רב ששכח, היודע שיפסיד יום בספירה, נזכר בבין השמשות, הפרשי שעות,  בר  

ת  מצוה, זמן הספירה, ספירה בציבור, חינוך לקטנים, ברכה במוצ"ש באמצע סעודה שלישית, להתנו

שספירה בלא ברכה לא תחשב למצווה, הלומד בשו"ע וקרא ספירת היום, לבישת בגדים חדשים בימי  

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

]קטן ששכח, קטן שישן, זקן וחולה לספור בעניני ספירת העומר  - ל”קרליץ זצפסקי הלכות הגר"נ 

פר בזמן  ובישיבה, קידוש לבנה וספירה, אין יכול לברך יהרהר הברכה, הפסק לאמן, תיקן את חברו, הס

  (ז ספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' שנ -בנתיבות ההלכה  רבינו תם, שמיעת שירים מוקלטים[

]נשים, לשם יחוד, ספירה  בעניני ספירת העומר  -פסקי הלכות הגר"ח קנייבסקי שליט"א  

בנתיבות ההלכה  בתנאי, רב ששכח, קטן ששכח, קטן שהגדיל, חולה ששכח, יודע שיאנס, כולם מברכים[

  ספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' שנח( -
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 ה "תשע, דעת יתרוןבעלזא     תורה יגדיל בקצרה. חברת העומר ספירת הלכות

]אינו אומר לשם יחוד ולא פסוקים קודם הנהגות הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספירת העומר 

בברכה והיה מזכיר להם, ואביו זצ"ל היה הספירה, בעומר ולא לעומר, הורה לאשתו ובנותיו לספור 

תולה פתק על המראה עבורן, לא התענה בה"ב, בל"ג בעומר לא אמר תחנון ולא נהג שום מנהג אחר, לא 

את יום הספירה, נסתפק באומר לחברו ימי  נמנע משהחיינו על פרי חדש, לא הקפיד להוסיף במכתב 

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

 )עמ' כז(  אספקלריא, תשע"ח    ות דרבנן[ובשאר ברכות ומצוו]מצוות צריכות כוונה בספירת העומר 

 עמ'(  4תשע"ט  )]איסור חדש[   שמעתא עמיקתא, תשע"זת מצויות לספירת העומר  הלכו

]איסור 'חדש' איסור אכילה או איסור קצירה, איסור חדש איסור 'חדש' וספירת העומר בזמן הזה 

 תש"פ   , תשע"טהגר"א עוזר בארץ ישראל ובחו"ל[

, זמן קרבן העומר וספירת העומר, טעמים לאמירת סדר קרבן העומר]מצוות ספירת העומר בזמן הזה 

נוסח "לשם ה, "שהחיינו" בספירברכת , דעת הרשב"א , ספירת העומר בזמן הזה מהתורה או מדרבנן

 ותתענג בדשן, תש"פש[ יחוד" בספירה ובקידו

חשבתי דרכי ע"פ    "לדעת "מי ברא אלה -תספרו חמישים יום" להשלים את יציאת מצרים "

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' ז( -הגר"מ שפירא זצ"ל

אוסף  -נחל אליהו [50יום או  49]ספירת הימים או ספירת השבועות, מנין הימים בספירת העומר 

 ( יגגליונות, תשע"ט )עמ' 

 עמק הפרשה, תשע"ט שורשה יסודה ומהותה    -ספירת העומר 

 ( קיאאספקלריא, תש"פ )עמ' המנהג הקדום לציין ספירת העומר באיגרת, האם גם בדוא"ל? 

 

 זמנה:

 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כג(   ספירת העומר בבין השמשות 

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח      הפרשה, תשע"ז )עמ' קמב ואילך(

של פסח, ואמרו  ןביו"ט ראשו אושפזחולה ש]א. חולה שהיה מונשם והבריא באמצע ימי הספירה 

ן.  העומר בברכה בלילה ראשו יספור ספירת םלהנשימו ולהרדימו לכמה שבועות, הא בלילה םלו שחייבי

שב לבריאותו  יספור בברכה כש םהספירה הא ולא ספר כלל עד אמצע ימי םחולה שהיה מונש .ב'

רר, קטן שהגדיל, קטן שהגדי ביום הכיפורים לגבי תוספת יום כיפור בכניסתו. ספירת העומר והתעו

אוצרות אורייתא,   בחלק מימי הספירה האם הוא 'חצי שיעור', חצי שיעור בכמות וחצי שיעור באיכות[

 תש"פ 

]תדיר בכמות או תדיר בפיזור, ספירת  ספירת העומר או קידוש לבנה מה קודם בעידן הקורונה? 

העומר מצוה אחת או מצוות רבות, ספירת העומר בתוך בית הכנסת וקידוש לבנה בחוץ, כאשר גם 
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תפילת ערבית וגם קידוש לבנה מתקיימות מחוץ לבית הכנסת, האם צריך לזוז 'לצאת' ממקום תפילתו  

 צבא הלוי, תש"פ    מים זכים, תש"פת קידוש לבנה[ בשע

 צוהכל ימי הספירה מ ,בברכה ולספור להמשיךיום אחד,  ספר ולא שכח] בספירת העומר  'תמימות'

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

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

   עולמות, תכב     עולמות, ב

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

 דברי הלכה, תשע"ז 

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

 ג "גניחובסקי, תשע א "הגר   עם[ וברוב

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

 ה "גניחובסקי, תשע

 אספקלריא, תש"פ )עמ' סד(   ביאור שיטת הבה"ג בענין 'תמימות' בספירת העומר

]האם דעתו שכל הימים הם ספירה אחת, או שכל יום הוא   ביאור חדש בשיטת הבה"ג בדין תמימות

ני עצמה ומצוות ספירה בפני עצמו אך בחסרון אחד הימים בטלה הספירה, או שמצוות כל יום היא בפ

 ( כגאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א השבועות היא מצווה אחת[

 ( סב)עמ'  אספקלריא, תשע"ח   זמן ספירת העומר לכתחילה, ודין המתפלל מאוחר

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

 נר יששכר, תשע"ח    ספר ספירת העומר בערב שבת אחרי שקיבל שבת

בסעודה שלישית,  ]הנמצא  ?לאחר ספירת העומר ' רצה' האם אפשר לומר בסעודה שלישית 

והמנין היחיד בישוב שבו הוא נמצא כבר התפללו ערבית ועומדים לספור ספירת העומר, ומכיון שהוא  

רוצה לקיים את מצות ספירת העומר ברוב עם הוא מפסיק באמצע הסעודה וסופר עמהם ספירת העומר. 

או שמכיון שכבר ספר ספירת העומר ששייכת ליום הבא, שוב  בברכת המזון, " רצה" כל להזכירוי האם

 וישמע משה, תשע"ו  [אינו יכול להזכיר קדושת שבת ששייכת ליום שעבר

קידוש   -]גדר 'תדיר' לפי הכמות או לפי הפיזור בשנה  קודם? לבנה, מה קידוש או העומר ספירת

לבנה מועט בכמות אך מפוזר יותר בשנה, שעירי ראשי חודשים מול שעירי רגלים, ספירת העומר או  

  ברכת המזון דשבת, ספירת העומר או קידוש דשבת, ותן טל ומטר או 'עננו', שיר של יום או 'לדוד ה'[

 ד "גניחובסקי, תשע א "הגר

אוסף  -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר?  ספירת העומר ברהמ"ז וק"ש הי מינייהו קודם

 ( מג גיליונות, תש"פ )עמ' 

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח     תשע"ח )עמ' כה( 
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ספירת העומר  -בנתיבות ההלכה  ]הרב מרדכי הלוי פטרפרוינד שליט"א[ספירת העומר בבין השמשות 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כב(     ושבועות, תשע"ח )עמ' פז(

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מז(     ג"גניחובסקי, תשע א "הגר   התאריך  קו את שעבר למי העומר ספירת

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

     תשע"ד, עמיקתא שמעתא  החושש שלא יוכל להשלים ספירת העומר, האם ימנה בברכה?

    אספקלריא, תשע"ח )עמ' יט( יודע שיהיה אנוס מלספור יום אחד, האם יספור עד אז בברכה?   

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' טו( 

]דברי המרדכי דיש קיום מצות ספירה שלא בזמנה, ספק דרבנן בספירת  ספירה בזמנה ושלא בזמנה 

  אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לה(-שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א העומר, האם לקולא[

 

 נוסח הברכה: 

 

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

   ירחון האוצר )טו(, תשע"ח )עמ' מג(  ]איסור בל תוסיף[אמירת הנני מוכן לקיים מצוות עשה 

 בירורים בהלכה, תש"פ ]דאורייתא או דרבנן[  אמירת הנני מוכן לקיים מצוות עשה

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

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

ירחון האוצר )מ(, תש"פ )עמ'   ]דעת הבה"ג, מאימתי ניתן לספור[ברכה על ספירת העומר: רצף ויחוד 

 (כה

]בזמן הזה אם היא דרבנן, ולסוברים האם מותר לספור ספירת העומר בברכה בבין השמשות? 

שלמרות שהיא דרבנן אין לספור בברכה בבין השמשות, הראשונים הסוברים שבזמן הזה ספירת העומר  

 דאורייתא, ליקוט דעות הסוברים כן, מחלוקת שקולה בהלכה, הגאונים הרי"ף והרמב"ם בשיטה זאת[ 

 ירחון האוצר )מ(, תש"פ )עמ' לו(

 ב "ההיכל, תשע נוה   [, שהיום יום פלוני, בעומר לעומראשכנזי ]ספרדיהעומר  ספירת נוסח משמעות

]ברכת שהחיינו על שני מינים, ברכת שהחיינו על דבר  ין ברכת "שהחיינו" בספירת העומר? א מדוע 

   ספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' קעז(  -בנתיבות ההלכה  [שליט"א ]הרב נחום קסטנרשאינו בפניו[ 

    ( מגספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' ק -בנתיבות ההלכה  ]הרב נחום זאב רוזנשטיין שליט"א[

 ותתענג בדשן, תש"פ 

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

 תשע"ח )עמ' טז( 

בנתיבות ההלכה  ]בספירת העומר, בשומע כעונה[ ]הרב איתמר גרבוז שליט"א[ עמידה בברכת המצוות 

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

 )עמ' קעב( 

]יהי רצון, מזמור 'אלוקים יחננו', אנא בכוח, ברוך שם כבוד מלכותו,  ספירת העומר  רהתפילות אח 

ספירת העומר ושבועות, תשע"ח   -בנתיבות ההלכה  א[ריבונו של עולם[ ]הרב נחום זאב רוזנשטיין שליט"

 )עמ' שלב( 

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

 ( קכזאספקלריא, תשע"ט )עמ'    דין ברכה לבטלה ובספירת העומר

 

 הספירה: 

 

 ג "גניחובסקי, תשע  א "הגר     למפרע עבירה תגרם בכךכש העומר ספירת קיום

 שמעתא    ו"מציון, תשע שלמים  ?ויום יום בכל נפרדת מצווה או אחת מצווה העומר ספירת

 ד "עמיקתא, תשע

של פסח, ואמרו  ןביו"ט ראשו אושפזחולה ש]א. חולה שהיה מונשם והבריא באמצע ימי הספירה 

ן.  העומר בברכה בלילה ראשו יספור ספירת םלהנשימו ולהרדימו לכמה שבועות, הא בלילה םלו שחייבי

שב לבריאותו  יספור בברכה כש םהספירה הא ולא ספר כלל עד אמצע ימי םחולה שהיה מונש .ב'

רר, קטן שהגדיל, קטן שהגדי ביום הכיפורים לגבי תוספת יום כיפור בכניסתו. ספירת העומר והתעו

אוצרות אורייתא,   בחלק מימי הספירה האם הוא 'חצי שיעור', חצי שיעור בכמות וחצי שיעור באיכות[

 תש"פ 

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

   שמעתא עמיקתא, תשע"ח 

 נועם אליעזר, תש"פ  ]בברכה ובספירה, לצאת ידי חובה, שומע כעונה[לכל אחד ואחד  -ספירת העומר 

אספקלריא,     [בעצמו, ושביתה ממלאכה מעומד,]לספור ב מהות הספירה ודיניה -"וספרת לכם" 

 ( יתש"פ )עמ' 

]האם הברכה חלק מהספירה, זכר למקדש, ספירת היחיד או הציבור, מדוע  ספירת העומר וברכתה 

אין ברכת שהחיינו, ספירת השבועות היא לעומר וספירת הימים למנחה חדשה, האם ניתן להוכיח מכך  

ירחון האוצר )ג( תשע"ז )עמ'  שחג השבועות הוא דאורייתא אף בזה"ז שספירת העומר היא דאורייתא[  

 מ(-יט

מדוע הספירה מהבאת העומר לקרבן הביכורים היא חיוב על כאו''א  ]ספירת העומר וחג השבועות 

דוע הספירה בזה''ז דליכא קרבנות היא מדאורייתא להרמב''ם מבכ''מ ולא רק על הבי''ד או הכהנים, 

חג השבועות  כמו גם שורש הספירה מיצי''מ למ''ת נסתרת היא לגמרי בתורה. וכמה ראשונים. מדוע 

מדוע הרבתה התורה במצוות ובזכר ליצי''מ ולא הרבתה בזכר למעמד הר סיני  , שהוא חג מתן תורתינו

פה עליהם הר כגיגית ומאידך הגיעו כמעמד הר סיני מ, ומ''ת שהם גם יסוד האמונה ויותר מיצי''
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 , מדוע הכל מודים בעצרת דבעינן לכם מ''ט יום שניתנה בו תורה הוא, אדה''ר קודם החטאלמדרגת 

 אמרי עוזר, תשע"ז  [בשבועות לא נוהגים שמחה יתירה משא''כ בשמחת תורה והכנסת ס''ת

ה מאחר, הבנת הספירה, ספירה בראשי תיבות, ספירה בכתב, ספירה  ]שמיעמצוות ספירת העומר 

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

 )עמ' קנה( 

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

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

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

 ( סבספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' ק -בנתיבות ההלכה נחום קסטנר שליט"א[ 

שיעורי ליל שישי  ]שומע כעונה[האם אפשר באמצע תפילת עמידה לצאת ידי חובת ספירת העומר? 

 , תשע"ו שליט"א  הגרב"מ זילברברג -

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

 דפרשה, תשע"ב  עומקא

 י( -פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ח ]שומע כעונה[חולה השומע ספירת מחברו האם חייב לעמוד? 

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

 ספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' קסט(  -בנתיבות ההלכה   קסטנר שליט"א[

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

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

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

]הרב נחום   ]עמידה וקימה, בזמן הברכה ובספירה, שיטת המחזור ויטרי[עמידה בספירת העומר 

 ספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' קפג(  -בנתיבות ההלכה קסטנר שליט"א[ 

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

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

 תשע"ח )עמ' קנ( 

 נב( -צר )ג( תשע"ז )עמ' מירחון האודעת הרמב"ם בעניין ספירת העומר בזמן הזה 

ברכה על מנהג,  ]בירור דעת הראשונים, ובענין מדאורייתא או מדרבנן הזה בזמן העומר ספירת

העדר ברכה על חבטת הערבה בהושענא רבה, ברכה שהיא רק זכר למקדש האם מברכים עליה, השוואת 

 ירחון האוצר )טו(, תשע"ח )עמ' יג( ההלכה לכורך בליל הסדר[ 

    ה "עוזר, תשע א "הגר ]בשירת הים, בברכות, בחזרת הש"ץ[ בהללו  העומר בספירת  כעונה שומע

 תשע"ח 

גיליון  []בשאר מצוות, ובכל ספק חיוב ברכה, ספירת העומר בזמן הזהשומע כעונה בספירת העומר 

 "ח )עמ' תת"ז( מעשה כהן, תשע

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תתכ"ז( האומר את ימי ספירת העומר ללא כוונה למצוה  
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  אספקלריא, תשע"ח ? אם יכול להמשיך לספור בברכהה ,אמר בליל ל"ג בעומר 'היום ל"ג בעומר'

 )עמ' כ(

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

 ט )עמ' מא(אספקלריא, תשע"     צירוף ספירה שלא לשם מצוה

 ט )עמ' מה( אספקלריא, תשע"    וה שלא הזמן גרמאבדברי הרמב"ן שספירת העומר היא מצ 

]משמעות החלום, דברי חלומות, ספירת העומר ]וקיום מצוות ומעשים[ בחלום או תחת היפנוזה 

 רץ כצבי, תשע"ט   באיסורים ובממונות, דין 'ישן' שקיים מצוות[

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

]אחר קדיש תתקבל, אחר עלינו או אחר ברכו, במוצאי שבת קודם או   ?העומרמתי סופרים ספירת 

, האם יש הבדל בין ליל שבת למוצאי שבת, מנהג אחר ויהי נועם, בליל שבת קודם או אחרי קידוש

 תתענג בדשן, תש"פ ו ירושלים ומנהג שאר ערי הארץ[

 

 יות בספירה: וטע

 

 י( -פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' חשוטה שספר בזמן מחלתו והבריא, ימשיך לספור בברכה? 

פניני חשוקי  חולה מאושפז בבית חולים ומסופק כמה סופרים היום האם יסמוך על גוי או קטן? 

 חמד, תשע"ח )עמ' ו( 

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

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

ברכה על תקיעת שופר בבין  ]בבין השמשות  ת ספירת העומרברכ -ספק דרבנן לענין ברכה 

השמשות, ברכת מקרא מגילה בבין השמשות, ברכת נטילת לולב בבין השמשות, ברכת עירובי חצרות  

בבין השמשות, בין השמשות דליל החג ובין השמשות דצאת החג, במצוה דאורייתא וא דרבנן, האם 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קכז( הברכה היא חלק מן המצוה או לא[

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

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

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

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

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

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

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

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

 תשע"ח 
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קודש ואינו  ]טעה כלא ספר כלל, טעה בימים ודייק בשבוע, הסופר בלשון הטעויות בספירת העומר 

קהילת בני   -הגר"י רובין שליט"א  מבין כלל מה הוא סופר, הבדל בין מחשבתו לבין מה שהוציא בפיו[

 תורה, תשע"א 

 תורה והוראה, תשע"ה     תורה והוראה, תשע"ב ספקות וטעויות בספירה 

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

 גניחובסקי, תשע"ט 

 ד "גניחובסקי, תשע א "הגר    ?העומר ספירת למצוות מתכוון שאינו אומדנא יש מתי

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

 ד "השבת, תשע

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

הסופר בבין השמשות כתחילת היום אינו יכול להוציא חברו הסופר בין השמשות כסוף  היום 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד ספר היום ארבע עשר יום, שהם שבוע אחד ושבעה ימים לעומר 

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

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

 וישמע משה, תשע"ד   נתכוון לספור את הספירה של אתמול וספר את הספירה של היום

 וישמע משה, תשע"ד? והפסיק בדיבור האם הפסיד הברכה "היום יום"אמר 

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

 מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תתל"א( 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    ספר ארבעים יום, וחזר ואמר תוך כדי דיבור 'חסר אחת'

 

 : או לא נזכר ביום שכח בלילה ונזכר

 

 ט )עמ' מב( אספקלריא, תשע"   ברכה לאחר ששכח לספור יום אחדספירה בלא  

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

 אזמרה לשמך, תשע"ט 

 מנחת אשר, תש"פ   דילג אחד מימי הספירה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   ספר בבין השמשות וכיון ליום הקודם

 וישמע משה, תשע"ד   ?ה של היום הקודם ושל היום הבאלספור באותו בין השמשות את הספיר

 וישמע משה, תשע"ו   שכח לספור ושמע בדרשה את הדרשן מזכיר את הספירה, האם יצא?

 ו "שלמים מציון, תשע   הגר"א גניחובסקי, תשע"דספק אם ספר, מדוע אין חזקה שלא ספר? 
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 א "יששכר, תשע נר    ביום ונזכר בלילה העומר ספירת לספור שכח

]דעת הרי"צ גיאות, וחילופי נוסחאות  יום אחדר ששכח לספובירור וביאור שיטת הבה"ג בענין מי 

ירחון האוצר  בבה"ג, מי פסק כבה"ג בגאונים ובראשונים, בדברי התוס' 'תימה גדולה' על דברי הבה"ג[

 ( מב)מ(, תש"פ )עמ' 

 נטעי גבריאל, תש"פ )כד עמ'( -שיעורי הלכה ואגדה  שלמים מציון, תשע"ושכח לספור באחד הימים  

 תשע"ט    נוה ההיכל, תשע"ב  ורוצה לצאת בברכת חברו ולספור בעצמו 'שכח לספור יום א

ם ]עבר טיפול רפואי, היה מונשם, האם דינו כקטן שהגדיל, האהתחיל לספור באמצע ספירת העומר 

 נועם אליעזר, תש"פ   כתיבה היא כדיבור, למי שמוגבל בדיבור זמנית[

הגר"א גניחובסקי,  שכחה לספור ספירת העומר וקבלה שבת מבעוד יום האם יכולה לספור? 

 תשע"ט 

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

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

 והוראה, תשע"ה  תורה   ה"תשע

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

הגר"י רובין מדאורייתא או מדרבנן, הדברים הנדחים מפני 'כבוד הבריות', כבוד הבריות בספירת העומר[ 

     ישיבת מיר, תשע"ח   פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לא(    קהילת בני תורה, תשע"א -"א שליט

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קו( 

]כוונה בברכת   להוציאו בברכהן וושכח ספירת העומר ושומע את הברכה מאחר, צריך האחר לכ

 שלמים מציון, תשע"ו שהחיינו בקריאת המגילה לשאר מצוות[  

 ( לטאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -פניני הלכהדילג יום בספירת העומר, האם יכול להוציא את חברו?  

שספרה עם בנה  ]טס ועבר את קו התאריך, אשהשיטת הבה"ג במי שדילג אחד מימי הספירה 

 ט מנחת אשר, תשע" הקטן לחנכו ושכחה לספור בעצמה, ענה לחברו את יום הספירה לפני שספר[

ירחון האוצר    השוכח לספור יום אחד ספירת העומר האמנם אינו יכול להמשיך לספור בברכה

 ( ט)עמ'  ט(, תשע" כח)

-בירור הלכה?  האם יכול להיות ש"ץ ולברך מדין ערבות ,שכח יום אחד לברך ספירת העומר

 ( נט אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' 

]ספק ספיקא, אשה הנוהגת לספור ספירת העומר בכל יום בברכה ומסופקת אם דילגה על יום 

אוסף גליונות,  -מים זכים דר[לחייב ברכה לכתחילה מספק, ברכת אשה על אתרוג כשר לברכה שאינו מהו

 ( סגתשע"ט )עמ' 
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 נשים בספירת העומר: 

 

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

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

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

פניני    אזמרה לשמך, תשע"ט   הגר"א גניחובסקי, תשע"גהמסתפקת אם ספרה ספירת העומר  אשה

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מ( -הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר

]מצוות עשה שהזמן גרמא, ספירת הזמן או מחמת הזמן, קבלו עלייהו לחובה[ ספירת העומר לנשים 

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

 מחמדי התורה, תשע"ט   נשים בספירת העומר

 

 ל ועבד שנשתחרר: קטן שהגדי

 

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

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

     ג"עמיקתא, תשע שמעתא

 )עמ' מד( אספקלריא, תשע"ח   ר?האם מצוות חינוך מתמשכת בקטן שהגדיל בימי ספירת העומ

האם ה"ספירה" שספר  , ובעניינים נוספים ובהגדרת "מעשה" של קטן]בספירת העומר  קטן שהגדיל

של הספירה של הקטן, והן ביחס למעשה המצוה  כקטן מועילה לזמן שנעשה גדול: הן ביחס למעשה

והאם  , מה גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו, השאלה כללית, המצוה ביחס למעשה ,הקטן, כדלקמן

מועיל מה שעשה בהיותו קטן לכשיגדיל ]הראיה מדברי הגמרא בנדון אכל מצה בשעת שטותו שצריך  

"  קיום" • גדר "מתעסקמעשה קטן מוגדר כ", אם כן הדין גם אצל קטן[ -לחזור ולאכול כשנשתפה 

שאינו מצווה  כ"מצווה ועושה" או "כמי  - של קטןשכר מצוה , " של קטןמחשבהלמצוה שקטן עושה • "

שאכל  קטן , והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני ששחטו עליו קרבן פסחקטן , ועושה'

, , וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך ברכת המזוןלפני השקיעה ובירך ברכת המזון

ראש ביום השני של  גדיל:קטן שה, בליל היותו בן י"ג ברכת התורהקטן שהגדיל האם צריך לשוב ולברך 

סברות האחרונים  , שהחיינוהאם צריך לברך  - חנוכה, או באמצע ימי סוכות, באמצע חול המועד השנה

" ספר לשם מצוה • לא מסתבר שלאחר שנתחייב  מסתמאהקטן "בנדון קטן שהגדיל בספירת העומר: 

 מדין חינוך• החיוב לספור  להיפטר מהחיוב לספור כשיגדל יגרע חלקולספור בקטנותו ]מדין חינוך[ 

  תמימה" של הקטן, יש לדון האם הספירה נחשבת "למעשה הספירה ביחס , לאחר שנהיה גדולנמשך 

קטן שהגדיל לספור  לחייבסברת מהר"ש ענגיל , את כל הזמן שהיה מחוייב בספירה ספרמאחר ולמעשה 

  [קטן שהגדיל בספירת העומר בנדון סיכום דעות הפוסקים להלכה , אפילו אם לא ספר בקטנותובברכה 

 עולמות, ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   ד "תשעי, גניחובסק א"הגר   ד"השבת, תשע מאור   , תנהעולמות
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חייב להמשיך  ]לספור בעצמו, להוציא גדול ידי חובה, האם קטן שהגדיל יהיהקטן שהגדיל בספירה 

תרי דרבנן האם מוציא חד דרבנן, חייב מדרבנן האם יכול   -לספור בברכה מדין חינוך, ספק ספיקא 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח [ להוציא חייב מדאורייתא

קטן   ,הגדיל באמצע ימי הספירהציא גדול, בשעת הדחק, ולהקטן הגיע לחינוך, דילג יום, ]קטן שהגדיל 

 )70עיטורי מרדכי, תשע"ז )עמ'   הרב מרדכי יעקב מאיר[] [שיבנה בית המקדש, שהגדיל להוציא גדול

 

 מעלת ימי הספירה: 

 

קובץ גיליונות, תש"פ  -עומק דעת ]שבט לוי[המעבר מקדושת ישראל לקדושת בני לוי  -ימי הספירה 

 ( יא)עמ' 

]ימי חול ספירת העומר הראשונה לא היתה ציווי אלא תקוה של כל אחד והמתנה למתן תורה 

 אספקלריה )טו(, תש"פ המועד ברמב"ן[ 

]ש"ו לפניה וש"ו אחריה, התרוממות ה'אדם' מעל הבהמה מצוה אמצעית בתרי"ג  -ספירת העומר 

 ( חבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  ומאכל השעורים שלה, עד מתן תורה[

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

 ד "הפרשה, תשע במשנת    ו"ביכורים, תשע

 ( קלגאספקלריא, תש"פ )עמ'  בנין של אדם גדול    -ספירת העומר 

 ( קמהאספקלריא, תש"פ )עמ'   ימי ספירה הוא ימי בטחון בהשי"ת  

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כג(    שבע שבתות תמימות תהיינה

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

 שלמים מציון, תשע"ח  לבוא לישיבה[

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

 תשע"ז 

 מנחת אשר, תשע"ח  ]מ"ט יום כנגד מ"ח קניני התורה, והיום הנוסף[מעלת ספירת העומר 

 ט מנחת אשר, תשע" מה שפגמתי בספירה 

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח    ימי הספירה כהכנה למתן תורה

 מנחת אשר, תשע"ח ]מעלת ימי הספירה[   ספירת העומר מלשון ספיר ויהלום 

     הצדוקים! ביאור המערכה הגדולה שעשו חז"ל להפקיע משיטת -"ממחרת השבת" 

 ( ח ' אספקלריא, תשע"ט )עמ

 ( לחאספקלריא, תשע"ט )עמ'       שעורים וקליפות

 ( מטאספקלריא, תשע"ט )עמ'    מצות ספירת העומר
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 א( מ אספקלריא, תשע"ט )עמ'      מדוע כתבה התורה בלשון 'ממחרת השבת'?

 ( נהאספקלריא, תשע"ט )עמ'     פסח לשבועות "חול המועד" שבין

 ( עדאספקלריא, תשע"ט )עמ'     תכלית מצות ספירת העומר ניצול הזמן

 ( קאספקלריא, תשע"ט )עמ'     קנין אורות 'ליל הסדר' -ירת העומר' 'ספ

 ( קדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    האם ספרו בני ישראל במדבר ספירת העומר

 א( פאספקלריא, תשע"ט )עמ'    ]משל ונמשל[ כעבד ישאף צל

 ( צבאספקלריא, תשע"ט )עמ'      שלבים בסולם העליהכ - הופכת הימים - ספירת העומר

 ( צה אספקלריא, תשע"ט )עמ'      ביסודה ומהותה של מצות ספירת העומר

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

 )עמ' ער(

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -עינינו גלהתורה לחם רפואה  -המצה לחם רפואה  -ימי ספירת העומר 

 סא( 

ב רוזנבלום,  שיעורי הר)קדושים תהיו( ]יט, ב[ הקשר שבין ספירת העומר לציווי 'קדושים תהיו' 

 תשע"ד

השתוקקות האדם בימי הספירה לקבלת התורה מולידה בחג השבועות חידושי תורה לכל  

 שבילי פנחס, תשע"ט   השנה

 

 הקרבת העומר: 

 

 ( דאספקלריא, תש"פ )עמ' כ מנחת העומר ושתי הלחם  

 ( קנהאספקלריא, תש"פ )עמ' ]לחיצה על כפתור ההפעלה[ מה בין קרבן העומר לשני הלחם  

חשבתי    הכוח שבו נזכה להיוושע -לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך  -מצוות העומר 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ט( -דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל

, שעשה לי כל צרכי בנעילת נעליו ]הלכות קמיצה שלימד מרדכיהנהגת הבורא בעולם  -קרבן העומר 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' א(  [בבוקר

של הקב"ה גם אחר שפסקה ירידת המן וכל אחד נהה מיגיע כפיו, עליו  ]הכלהלימוד מקרבן העומר 

 יחי ראובן, תשע"ט   להיזכר במן שירד מן השמים[

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

 כאיל תערוג, תשע"ח    אור עולם פורים, שיחות מוסרבשכר קומץ מנחת העומר  
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מלאכת  ?  מפני מה יום הבאת העומר נחשב כחג בפני עצמו, והאם יאמרו הלל שלם בגינו

 מחשבת, תשע"ט 

אספקלריא, תשע"ט )עמ'     ]כג, יז[חיטים שירדו בעבים  -עומר ושתי הלחם משום קדושת הארץ 

 (צ

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

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

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  ]כג, טו[

 ( חקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -מציון מכלל יופיהקרבת בעומר בפסח ושתי הלחם בעצרת  

 ( פדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    בין קרבן העומר לשתי הלחם

   , לרצות, עת רצון, משביע רצון, רצון לרוחניות[ לרצונכם]חובה או נדבה  -ר הקרבת העומ 

 ( קטזאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 

 איסור תספורת בימי הספירה: 

 

תורה והוראה,  ]מי שלא הספיק לפני הספירה, לרגל שמחה[ספירת העומר ותספורת בעידן הקורונה 

 מעדני כהן, תש"פ     תש"פ

אזמרה לשמך,  ? הנוהגים כדעת האריז"ל האם יסתפרו רק ביום מט' לעומר או גם במח' לעומר

 תש"פ 

 שמעתא   סוכה[ בישיבת מצטער ]דיןלהסתפר  העומר, הרשאי בספירת הארוך בשערו צטערהמ

 ב "תשע עמיקתא, 

פניני חשוקי חמד,  גזיזת שפם של מלמד בחדר כדי שתלמיד כבד שמיעה יוכל לקרוא את שפתיו  

   תשע"ח )עמ' לח( 

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

 ב "תשע עמיקתא, 

]גילוח, קיצוץ שערות השפם, המתגלח בכל ערב שבת, לכבוד שמחה תספורת בימי ספירת העומר 

 תורה והוראה, תשע"ח    תורה והוראה, תשע"המשפחתית[  

ם, בעל ברית ובר מצוה, מתי, ל"ג בעומר, ראש חודש, נשים וקטני ]איסור תספורת בימי הספירה 

אוסף גליונות,  -הלכה למעשה מפסקי רבי אופיר יצחק מלכא שליט"א [היתרים שונים, מנהג המקובלים

 ( כאתשע"ט )עמ' 

 (כו)עמ'   ט (, תשע"כחירחון האוצר )  פתיחת מספרה בספירת העומר

אזמרה ]ראש חודש אייר שחל בשבת, תספורת נשים, קטנים, גילוח שפם[   תספורת בספירת העומר

   לשמך, תש"פ
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]צוואת רבי יהודה החסיד, נטילת ציפורניים   תספורת בראש חודש אייר שחל בימים שישי ושבת

 אזמרה לשמך, תש"פ    שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א תש"פ לכבוד שבת[  

מבית לוי,    אספקלריא, תש"פ )עמ' יב, לז, לח( ]תספורת לכבוד שבת ר"ח אייר[ ראש חודש שחל בשבת 

 תש"פ 

 

 ימי הספירה: אבלות ב  מנהגי

 

עין  ']ה'מימונה, שמיעת נגינה בכלי שיר, ברכת 'שהחיינו', עריכת נישואין]מנהגי ימי ספירת העומר 

 יצחק, תשע"ח 

מאור השבת,   ]הימים בהם מתו תלמידי רבי עקיבא, יום ל"ג בעומר[אבלות בימי ספירת העומר 

 תשע"ט 

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

 כהן, תשע"ח )עמ' תתלח( 

]קניית בגד חדש, ברכת שהחיינו על בגד, על פרי חדש, סיוד בית, מוסיקה מנהגים בימי הספירה 

ג בעומר, כילה קודם הספירה[ ווקאלית, שירה בפה, לימוד נגינה, נגינה לצורך בריאות, תספורת ל"

 אזמרה לשמך, תשע"ט 

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

 נר יששכר, תשע"ד  ו?מנהג

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

 תשע"ח  נר יששכר, בחתונה[

 פניני איש, תשע"ז  בימי הספירה  - "חנגינה לכבוד הכנסת ספר תורה, אך לא מפני כבוד ת

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יז(  ברית מילה בספירת העומרב תזמורת 

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

 האיחוד בחידוד, תשע"ה?  הסיום

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

ה, נגינה בגני , לימוד נגינבימי מין המצרים, ובכל השנהבספירת העומר  -ושירי רגש חזנות  קלאסית,

 תורה והוראה, תשע"ז     מאיר דרך, תשע"ח )עמ' ד(     רץ כצבי, תשע"ח  [ילדים

 

 : תלמידי רבי עקיבא אודות 

 

 סה( -ירחון האוצר )ג( תשע"ז )עמ' נב   כוכבא?-במרד ברהאם יתכן שתלמידי רבי עקיבא מתו  

 קכב(  ט )עמ'אספקלריא, תשע"   יתת רבי עקיבא ושאר הרוגי מלכותמ
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 ( יזקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -עומק דעתתלמידי רבי עקיבא    -כבוד התורה וערכה 

 (להאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -עינינו גל  ]הכרובים פניהם איש אל אחיו[י"ב אלף זוגות תלמידים 

 ט )עמ' סב( אספקלריא, תשע"    בענין שתי אחיות מבואר הסוד של תלמידי רבי עקיבא!

 מנחת אשר, תשע"ח ואהבת לרעך כמוך  

-ממעיין החייםעצם העמל והיגיעה תכלית בפני עצמה  -תלמידי רבי עקיבא הראשונים והשניים 

 ( יגקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' 

 הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט -מרברוך שאשלא נהגו כבוד זה בזה 

עינינו  ]פרק שירה, שירת החמור, שלא נהגו כבוד[הקורא לעם הארץ חמור לא יצא ממנו תלמיד חכם 

 ( כטאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -גל

כהן בעל מום, כהן מומר שחזר בו, שתוי יין, ]רבי עקיבא, מליל הסדר ועד 'ואהבת לרעך כמוך' 

 ( מהאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א [מצוה לישראל להתברך, קריאה לכהנים

 

 "טועמיה" בערב שבת ושא בפרשה:נ

 

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

 השבת, תשע"ג  מאור ב[

אינה צריכה   מטעמת, ]בהלכות ברכות, תעניות ובשר בחלב שבת בערב התבשיליןברכה על טעימת 

 ביןמה , בחוזר ופולטאו  בטועם ובולעטועם ואין בכך כלום, האם מדובר  בתענית, והשרוי ברכה

"מטעמת" לדין "חנקתיה אומצא" ]השותה מים כאשר עמד לו דבר מאכל בגרונו[ שמברך אם נהנה  

  , טעימה מכמה קדירות, כהוגן חםכראוי, או  מתובל, טריכדי לברר האם המאכל  טעימה, מהאוכל

 במעט  ושטף את פיוחש בכאבי שיניים , אכילהנקות כף או סכין משיירי מאכל שדבוק עליהם על ידי ל

התכוון בטעימה לשם אכילה ובירך  , את המשקה בלע משקה חריף כדי להרגיע את הכאבים, ואחר כך 

  מעט האוכל ושותה , ברכה לבטלה עליה, ולאחר מכן החליט לפלוט את המאכל, האם יש בזה משום 

 ות, שע עולמ  [מנהגאו   מצוה לשם

]עונג שבת ותשלום שכיר מה קודם, כוונת המצוות בעונג שבת, ביטול כבוד ועונג שבת ואיסור עונג שבת 

 עומקא דפרשה, תשע"ט  [טרחה, עונג וכבוד בהדלקת נר יום טוב

 

 וחילול ה' קידוש השם נושא בפרשה:

 

או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, או   האם מותר להרוג עצמו רח"ל]שמירת הנפש,  שםקידוש ה

להרוג תינוקות בשעת השמד כדי   ,המאבד עצמו לדעת בשעת גזירה או מחמת יסורים, כדי לא להתייסר

כדי שלא יפול ביד הפלישתים, תינוקות דת, הריגת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי,  שלא יעברו על
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חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש לעבירה, רבי  כופםשהפילו עצמם לים כשרצו ל

המאבד עצמו  , הרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאיםשאנשי מצדה תו, ויקרב מית

 עולמות, טז   )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[ ת[לדעת משום כפרת עוונו

מעדני אשר,  ]בן נח אינו מצווה על קידוש ה'[ ?כיצד היה מותר לאברהם להפיל עצמו לכבשן האש

 תשע"ח 

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

בינת המשפט,     במקום חילול השם ובמקום שעל ידי כך יהיה קידוש השם - השבת אבדת גוי

 תשע"ו

]ברכת השבח או המצוות, למהר מיתתו שלא יסבול, המתת חסד, ברכה במיתה על קידוש השם 

 אוצרות אורייתא, תשע"ח  קדושי השואה, קטן[

 שלמים מציון, תשע"ז   [לב, כב] )ונקדשתי בתוך בני ישראל( שםלמניעת חילול ה שםקידוש ה 

]הנקמה באויבי ה', דרכיה דרכי נועם,  קידוש השם וחילול השם במשמעו הפרטי ובמשמעו הכללי 

ביאת משיח צדקנו, נקמה בידי שמים או בידי אדם, השחתת הנפש שבנקמה זמן נקמת ה', הנקמה ב 

 ירחון האוצר )יג( תשע"ח )עמ' יח(  רגילה[

]העולם מלא תלמידים העוקבים אחריך,   הארות במצות קידוש השם והזהירות מחילול השם

במקרה רחוק,   הדוגמא האישית, דברי רבנו יונה, ביטול הדלקת נר חנוכה בחוץ כדי לא לסכן יהודי

 ( נט, קסגאספקלריא, תש"פ )עמ'  ]כב, לב[    החשיבה על האחר[

 ( סואספקלריא, תש"פ )עמ'   דבר שבקדושה בעשרה 

  ]על פי הגר"נ ויינברג זצ"ל, תרומה משמעותית לעם ישראל ולעולם כולו[מסירות נפש וגדלות 

 ( קלאאספקלריא, תש"פ )עמ' 

 ( עטאספקלריא, תש"פ )עמ'   אמירת "לדור ודור" אחר הקדושה 

זה, במעשה שעושה בינו לבין עצמו, לעבור על דרבנן כדי   ]חומר העוון, גדר תלמיד חכם לעניןחילול ה' 

מסביב לשלחן,  [ למנוע חילול ה', בתפילת נעילה ביום הכיפורים ניתן לכפר על חילול ה', בהלכה ובמנהג

 תש"פ 

 משנת מהר"ל, תשע"ט   'מסירה עצמה נעשה ל'קדושהמוסר עצמו על קדושת ה ' על ידי 

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

 להתעדן באהבתך, תשע"ז   [לב

 ו "פנחס, תשע שבילי לב[]כב,  ישראל( בני  בתוך  )ונקדשתי  מישראל עשרה על השכינה השריית

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

 ג "ברך, תשע זרע]כב, לב[  
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 שאר עניני הפרשה: 

 

 אמור, תשע"ט ביאורי פרשיות התורה   

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

תורה והוראה,   ( ]כא, א[, ברש"י)אמור ואמרת]מבחן אוביקטיבי או סוביקטיבי[ חינוך למצוות גיל 

   תשע"ח

 משנתה של תורה, תשע"ח     ( ]כא, א[, ברש"י)אמור ואמרת עבודת ה' בשמחה כבסיס לחינוך הילדים 

]להזהיר גדולים על הקטנים, לא דיבור אלא אמירה   כבסיס לחינוך הילדים -עבודת ה' בשמחה 

נעימה, ולא אמירה אחת אלא אמירה שבאמירה, כה תאמר לבית יעקב, הדוגמא האישית מהכהנים רק  

   )אמור ואמרת(  באמירה רכה, אוהב את הבריות, מעשה בשני בתי אב שפוטרו כל שבוע ממלאכתם[

 ( כאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -מתוקים מדבש

נותן ממתקים לקטן ביום כיפור האם עובר איסור ]הספייה בידים  -נתינת איסורים לקטן 

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

לקנות ציצית ם, ספיית איסור של כלאי -כלאים בציצית לבנו הקטן  תהלבשת, הכנס שיביא אותו לבית 

תכשיטי נשים   תהלבש, תינוק בשבת אף כשאין סכנה תהנקכשהקטן לובשו לא לשם מצוה, לקטן 

   תורת המעדנים, תשע"ח  )אמור ואמרת( ]כא, א[ לא ילבש[  -ן לתינוק בעת פדיון הב

,  ואמרת... )אמור ]הדוגמא האישית[ יםע"י אש קודש של הגדול םהקטני ךחינו - םלהזהיר גדולי

 ( סאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הפרשה המחכימה  (ובאר הפרשה, תשע"ח )עמ'   ( ]כא, א[ ברש"י

 ]איסור גרושה וטומאת מת ככהן גדול או ככהן הדיוט[ כהונה?האם היו למשה רבינו כל דיני 

 ( קיטאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

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

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

 משנת מהר"ל, תשע"ט   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  ]כא, ט[  (כי תחל לזנות

 משנת מהר"ל, תשע"ט  ]כא, ט[ ( ובת איש כהן כי תחל לזנות) 'בת כהן'החומרה הגדולה בדין 

 זרע ברך, תש"פ  ]כא, ט[ (ובת איש כהן כי תחל לזנות) זר או אשה ששחטו קדשים בשבת

  ( בלחמו יאכלו הם ) כהן שעשני ברוך מברכים: הכהנים אין מדוע תרומה כהן ועבדי נשי אכילת

 ד "עוזר, תשע א"הגר]כא, יא[ 

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

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

 , תשע"ז אורות הגבעה    [יג, כא])אשה בבתוליה יקח(  [אשהלכהן או לאיסור ]איסור בעולה לכהן גדול 

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

 ח תשע"

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47379
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/254_31_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_31_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_31_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_31_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_31_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_31_73.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_31_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_31_78.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 אמור פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

כנישתא[  ביה איניש ליסתור ]לא? חלופי מקדש שבנה לפני ק"ביהמ את ה"הקב החריב היאך

 ו "פנחס, תשע שבילי משמרתי( ]כב, ט[ את )ושמרו

 מעדני אשר, תשע"ט אשת כהן בתרומה  

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

 זרע ברך, תשע"ז   [יג , כב ]תאכל( 

מלאכת    [כב, יד( ]איש כי יאכל קודש בשגגה)ובלע תרומה האם נחשב שאכל 'שלא כדרך' אכילתו? 

 תשע"ח מחשבת, 

 ( קסחאספקלריא, תש"פ )עמ'    ]כב, יד[ אכילה שלא כדרך לגבי ברכה

)ומיום השמיני והלאה    ההתבוננות במעשה הבריאה הנלמדת מהקרבת הקרבן רק אחר יום שמיני

 ליקוטים מתורת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, תשע"ח  - ךשאל אביך ויגדירצה לקרבן( ]כב, כז[  

)ומיום השמיני והלאה ירצה  ]אותו ואת בנו, צער בעלי חיים ורגשותיהם[חובת הרגישות לצער הזולת 

 ( קמאספקלריא, תש"פ )עמ'   לקרבן( ]כב, כז[ 

תש"פ )עמ'   אספקלריא,   ]כב, כז[ טעם המצוה שרק מיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה' 

 ( קב

 א( קיאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ט[כ]כב,   )זבח תודה לה'( הריעו לה' כל הארץ! -מזמור לתודה 

 ( לבאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]כב,כט[  אכילת קרבן תודה ביום אחד

 (טואספקלריא, תשע"ט )עמ'     )ולא תחללו( ]כב, לב[ את החנפים מפני חילול ה' מפרסמין

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

 ו"ההלכה, תשע  חמדת  ]כג, ב[

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

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

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

 ד"ברך, תשע  זרע ]כג, ב[ (במועדם

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

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

זרע ברך,    במועדם( ]כג, ב[ אותם  תקראו  ה' אשר )מועדי קידוש יו"ט אם חיובו מן התורה או מדרבנן

 תש"פ 

אספקלריא, תשע"ט )עמ'     ]כג, ג[ מדוע לא חששו ליוהרא באמירת 'שלום עליכם מלאכי השרת'?

 (מו

 ( צטאספקלריא, תש"פ )עמ'    ]כג, ג[ הקשר בין ארץ ישראל לבית שמירת השבת

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

 עולמות, שג 
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זרע   ( ]כג, מד[ביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש)ו [למי שהולך במדבר]מקרא קודש האמור בשבת 

 ברך, תשע"ח 

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

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

 ו "הלכה, תשע דברי  ]כג, ג[ (מלאכה כל

]מדוע אין אפיית שתי הלחם דוחה יום טוב, הרי הכנסת פת יתירה לתנור אפיית שתי הלחם ביום טוב 

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קכא( ל"ט תירוצים )לחם תנופה שתים( ]כג, יז[ משפרת אפיית שאר הלחמים[

)וקראתם   ]נספר מפסח, ולא תלוי בקביעת ראש חודש, אין הוא חל למפרע[המיוחד בחג השבועות 

   שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תשע"חבעצם היום הזה( ]כג, כא[ 

     ( קז)עמ' אספקלריא, תש"פ   ]כג, כא[מה נשתנה חג השבועות שנאמר בו וקראתם בעצם היום הזה 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ 

 

שיעורי הגר"ח      ( יאקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -תורת רבותינוקידוש החודש על פי הראיה למפרע  

 ( יגקובץ גליונות, תשע"ט )עמ' -פיינשטיין

אוסף  -נחל אליהולה בתשיעי ]כתענית עשירי, יום הכיפורים[ קיום המצוות בשמחה מעלת האכי

 ( יזגיליונות, תש"פ )עמ' 

]הידור מצוה שלו ועיקר מצוה של חברו, הידור מצוה עם מעכב, הידור מצוה הוא  דיני הידור באתרוג

הזיק  מדאורייתא או מדרבנן, גנב אתרוג מהודר ומחזיר אתרוג פשוט, האם מותר למכור אתרוג מהודר, 

אתרוג מהודר שנקנה מכספי מעשר שני, הידור חובת גברא או חובת חפצא, גזל אתרוג מהודר ואח"כ 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז )ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר( ]כג, מ[  עלה מחירו[

 ( יח, קעבאספקלריא, תש"פ )עמ' ובשאר ימי הסוכות  דין אכילה בלילה הראשון של סוכות 

 ג( פ מ' אספקלריא, תש"פ )ע חייב לאכול כזית אף כשיורדים גשמים? של סוכות  האם בליל ראשון 

]אורח שאינו שומר מצוות אכל שלא לשם מצווה, הנאת  דין אכילה בלילה הראשון של סוכות

 קעב( אספקלריא, תש"פ )עמ'    האכילה, מתעסק[

 ממגד גרש ירחים, תש"פקיום עשה דשביתה בשבת ויום טוב 

 ממגד גרש ירחים, תש"פ שיעור מצות אכילת לחם הפנים וקדשים 

 נועם אליעזר, תש"פ  של יום הכיפוריםת ושמחת החג בסוכות מכפרת עוונ

 "א, תשע"ט הרב ברוך רוזנבלום שליט-ברוך שאמר   ארבעת המינים והעיסוק בהם מכפר עוונות

]מדוע גרים חייבים בסוכה, הרי אבותיהם לא ישבו בסוכות, מדוע נקבע סוכות אחר יום   עניני סוכה

 זרע שמשון, תשע"ח  )בסוכות תשבו שבעת ימים( ]כג, מב[  לכפר על גלות[ -הכיפורים 

 מעדני אשר, תשע"ט   ?מי שאוכל בעמידה בסוכות האם אינו יכול לברך ברכת לישב בסוכה
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]האם די בקידוש ראש החודש או שיש צורך להכריז על יום בחודש כמועד, מועדות קידוש השבת וה

   זרע ברך, תשע"ח )וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל( ]כג, מד[ מקדש ישראל והזמנים[

  הגרי"ב -שיעורים על סדר המצוות   [ב( ]כד, להעלות נר תמיד) המנורה במקדשמצוות הדלקת נרות 

   אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ'  לח(  בונם שרייבר שליט"א

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

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

]ראו חיבתכם לפני המקום, מרמז על מזון האדם שנאפה  מזונות האדם קצובין לו -לחם מן המשים 

 ( גבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'   ולקחת סולת ואפית אותה שתים עשרה חלות( ]כד, ה[)לני התאמץ בו[ 

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

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

 "א שיעורי הרב רוזנבלום, תשע ]כד, י[

אספקלריא,    ]כד, י[ [ ]המחשבה הקודמת, זוית הראיהכיצד התהפך המקלל מאוהב ה' למקלל? 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ   (קכחתש"פ )עמ' 

)ואיש   ]נזק לגופו של גוי ולממונו, נזק, חבלה, תשלומים, מזיק[ חיובי תשלומים בישראל שחבל בגוי

 נועם אליעזר, תשע"ט מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו( ]כד, יט[  כי יתן

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

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

)משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח   ]גר שנתגייר כקטן שנולד, ירושת בעל גוי, צוואת גוי[ירושה בגיורת 

   מאור השבת, תשע"ח יהיה( ]כד, כב[ 

 

 ים:ינושאים אקטואל

 

 אספקלריה )טו(, תש"פ דוד שמש סולארי חשמלי בשבת 

 אספקלריה )טו(, תש"פ היא מכונת גילוח?  ONE BLADEמכונת תספורת 

 מעלות[ 80 -דקות ב  24]תוך ב ולפסח בשיטת הידרוקלין ניקוי והכשרת תנור מבשר לחל

 אספקלריה )טו(, תש"פ 

 אספקלריה )טו(, תש"פ שימוש בשבת בכפיות המשנות את צבען במגע עם חום 

 אספקלריה )טו(, תש"פ הכשרת מדיח כלים ומתקן ליצור קרח, לפסח 

סוג  ) מום המדוברת מכילה תמיסה של סודיום אצטטכרית החי]שימוש בכרית חימום כימית בשבת 

כתוצאה מנתינת התמיסה מעלות צלסיוס.  54 ההופך למוצק במיכל פתוח, מטמפרטורה של (של מלח

מעלות צלסיוס.  10של המדוברת במיכל אטום ללא אוויר, ניתן לקררה במצב נוזלי עד לטמפרטורה 
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לחיצה זו  (טריגר)המהווה כהדק  ת(נחוש)יש ללחוץ על כפתור העשוי מבריליום  ,לצורך הפעלת הכרית

ורמת לכל התמיסה להשתנות  גורמת למולקולה אחת של נוזל להתגבש, ובכך מתחילה תגובת שרשרת הג

כדי  מעלות צלסיוס. ב  54 מנוזל למוצק. שינוי הפאזה גורם להתחממות הכרית עד לטמפרטורה של

נתינת  מעלות צלסיוס ב 57מ  יש לחממה לטמפרטורה של מעל  ,להטעין את הכרית מחדש לשימוש חוזר

צבם הנוזלי וכפתור  למ  םהרתחת הכרית חוזרים הגבישיב .הכרית בסיר רותח למשך עשרים דקות

אספקלריה )טו(,   ש, אינה תולדת האור, אין איסור בונה, יש חשש איסור מוליד[ ההטענה נטען מחד

 תש"פ 

 אספקלריה )טו(, תש"פ שימוש בפלטה חשמלית בפסח 

]מבוסס טרנזיסטור, אנלוגי, הגברה ליניארית, מכשיר דיגיטלי, ניתוח שימוש במכשיר שמיעה בשבת 

 אספקלריה )טו(, תש"פ  סוגי המכשירים כיום[

אספקלריא,    ]מום גופני גלוי או נסתר, פגם ביחס, הטעיה, ביטול שידוך, אונאה[מקח טעות בשידוכין 

 ( זתש"פ )עמ' כ

 אינו נקי[ ]הרהור כדיבור, ברכת התורה, במקום ש ?מקיים מצות תלמוד תורה האם  הלומד בהרהור

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כג( 

 

 

      ~      ~     ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

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