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 ]חוה"מ ושביעי של פסח[  חג הפסחל

 

 (חינם )קישורים להורדה   
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ג  -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ז - שבת טיש

  תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

 ב"תשע   תשע"ה   זתשע"  - דברי יושר

 תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - להתעדן באהבתך

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

 תשע"ב   ה"תשע  - ישרים דברי

  תשע"ג   ב-תשע"ד   א-תשע"ד   א-תשע"ה   ב-תשע"ה   תשע"ו  תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - (בית "דרשו"מ)לקראת שבת מלכתא 

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

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצרות גאוני הדורות 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_59_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_59_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_59_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_59_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_59_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_59_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_74..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/194_59_77_0.pdf
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 עלונים( 12)    תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   ן שליט"אשיחות רבי אברהם אלימלך בידרמ -גליון באר הפרשה 

   סחהפ עניני    שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

  , תשע"ז200גליון עמ'(  40)  נמן שליט"איבמשנתו של הגראי"ל שטי -כאיל תערוג 

 פסח תשע"זבמשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א   -כאיל תערוג 

 

 

 חומר מרוכז לפסח:

 

  מהדורת פסח תשע"ו(  עמ' 90 -כ)  אוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי ישראל

 אמרי זיו, לונדוןעמ'(   271ספר זיו המועדים הערות ופלפולים בעניני חג הפסח )

 ישיבת חכמת שלמה, תשע"דעמ'(   46פסקי הלכות לחג הפסח )

 אשכול יוסף, תשע"ועמ'(  32הלכות מפסח עד ל"ג בעומר )

 שמעתא עמיקתא, תשע"ועמ'(   116הלכות מצויות לחג הפסח וספירת העומר )

  פסח תשע"ועמ'(   315דרשות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, לפסח ) 34אוסף 

 אז נדברו, תשע"ו  עמ'( מגיליונות 'אז נדברו' 32קונטרס "את פתח לו" )

 כאיל תערוג, תשע"ועמ'(  86ראי"ל שטיינמן שליט"א. )עניני פסח ויום טוב, ממשנתו של הג

הרב אייזנשטיין, ע"פ המ"ב ופסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל[ לקט הלכות מעשיות לחג הפסח ]

 תשע"ז

הלכה, דברי   מיץ ענבים לארבע כוסות[אדום או לבן,  ]היכר לתינוקות, הסיבה, ייןעניני הלכה לפסח 

 תשע"ו

 עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"בעמ'(  32קונטרס עומקא דפרשה בעניני פסח )

 עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"געמ'(  36קונטרס עומקא דפרשה בעניני פסח )

 תשע"ז    יגדיל תורה בעלזא, תשע"העמ'(  75הלכות והליכות ) -כות הפסח קונטרס כהל

 תשע"ועמ'(   16קיצור הלכות פסח )

 תשע"ז     נשיח בחוקיך, תשע"ושו"ת בהלכות הפסח, מתורת הגר"נ קרליץ שליט"א  

הרב יהודה אריה דינר שליט"א   ת הלכות חול המועד[]ביעור חמץ, ליל הסדר שחל בשבהלכות פסח 
  מים חיים, תשע"ו

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_25_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/104_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/104_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76.-.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76.-.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_58_76_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_58_76_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_59_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_59_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_58_76.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_58_76.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.0.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.0.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.0.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_58_76_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_58_76_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_285_76.pdf
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והגדת לבנך בבן נשוי אצל אביו או חמיו, אפיקומן על הכתף, בציעת ]הלכות והנהגות ליל הסדר 

היכר לקטנים שלא ישנו, רים כל הלילה, צור יציאת מהמצה, שיעור זמן אכילת כזית, עיסוק בסיפ

 ב, תשע"ז    דברי הלכה א, תשע"ז  דיני הסבה, יין אדום, מיץ ענבים[

 ח"ב, תשע"ז  זהרב זילברברג, תשע"דיני פסח וחודש ניסן 

 גליון אוצר הפסקים, תשע"וכללי הלכות פסח  

 

 הכנות לפסח: 

 

 NETZACH  ISRAEL הלכה ואגדה לפסח באנגלית  -קונטרס ואמרתם זבח פסח 

  KITCHEN  KOSHER THEעמ'(  35מדריך להכנת המטבח לפסח באנגלית )

האיחוד בחידוד, האם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי הקודש בבית הכנסת לקראת פסח?  

  תשע"ד

 תורה והוראה, תשע"דאלכוהול ומוצריו לחג הפסח  

 שמעתתא עמיקתא, תשע"דתרופות עם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנה  

 ויאמר גבריאל עמ'(  370) טעם לפגם[ ן]נותטבילת כלים, הכשר כלים 

]טעמי איסור קטניות, לחולים,  ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות, האם מותרים בפסח?

 שמעתא עמיקתא, תשע"זבתערובת, ביטול ברוב, ביטול ברוב לכתחילה, קטניות שנפסלו ממאכל כלב[  

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוףהשימוש בתמרוקים ומיני בשמים בפסח   

 רץ כצבי, תשע"ז  ]שימוש בתרופות בפסח[קוסמטיקה ותמרוקים בפסח 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוףהשימוש בחצובות כיריים ותנורים לפסח ולבשר וחלב  

 דבר הלכה, תשע"ז חצובה לפסח, כלי זכוכית, כלי פיירקס, כלי פלסטיק[הכשרת ]דיני הגעלת כלים מ 

 מים חיים, תשע"וגיליון הלכות הרב יהודה אריה דינר שליט"א    -נקיונות פסח 

 ניקוי הבית עמ'( 50קיון הבית לפסח )ינ

מים חיים,    שמעתא עמיקתא, תשע"ו   ]הכשרת המטבח, כשרות המוצרים[ הלכות מצויות לפסח

 תשע"ו

 תורה והוראה, תשע"וקיום מצות השבת אבידה   -במסגרת סידור הבית לפסח 

 תורה והוראה, תשע"ד   ]העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות ומחיר[קניות לפסח 

 

 ביטול ושריפת חמץ: הבדיק

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הנאמנות קטן בבדיקת חמץ   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  ?רך בשעת השריפהבדק חמץ ולא בירך, האם יב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"השריפת חמץ ברשות הרבים  

 הגר"א עוזר, תשע"דגדרי השבתת חמץ  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_59_77.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_59_77.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/167_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/167_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/vmrtm_zbkh_pskh.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/vmrtm_zbkh_pskh.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/kosher-kitchen_ch-15.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_67.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_67.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_284_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_284_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/82_69_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/82_69_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/82_69_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_27_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_59_74..pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_59_74..pdf
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 מחמדי התורה, תשע"ה  דין תשביתו בתוך הפסח

  שלמים מציון, תשע"ובדיקת חמץ בהעברה בלא חיפוש  

ימצא משש שעות, חמץ  ]חמץ של הפקר שלא ביטלו, בל יראה ובל ביעור וביטול חמץקונטרס בענין 

 אמרי עזר, תשע"ז  שעבר עליו הפסח[

 עולמות, קמז  ]ובעדות, ובכשרות[נאמנות אשה בבדיקת חמץ 

 תורה והוראה, תשע"ב   תשע"ז  דברי הלכה, תשע"ודיני בדיקת חמץ  

 האיחוד בחידוד, תשע"ד  פסחל כנ"סבניקוי ספרי הקודש בבי האם לאפשר לנוכרי להשתתף

 מנחת אשר, תשע"ה  הגר"א וייס חייל[ ,]אורח, תלמיד, עובדבדיקת חמץ במקום שאינו בעלים 

 רוממות, תשע"ו  ביטול החמץ כדת וכדין

 ך, תשע"הזרע ברביטול חמץ בלב  

 דברי שיח, תשע"ו   הנהגות בביעור חמץ ובערב פסח. הגר"ח קנייבסקי שליט"א

 יגדיל תורה, תשע"ו הלכה יומית חברת   מכירת חמץ

   שלמים מציון, תשע"ו  ]לא לפסול קודם, שריפה ע"י קטן[ שריפת החמץ

 עולמות, קצח  ]חמץ באשפה, הביתית, העירונית, בית משותף[ביעור חמץ 

 מנחת אשר, תשע"זבברכה?  ]מחשש שלא יספיק לבדוק היטב בי"ד[בדיקת חמץ קודם י"ד 

קה זו? האם מכירת האם מברכים על בדיתי עדיף לקיימה, מקודם פסח,  מביתו]היוצא בדיקת חמץ 

 תורה והוראה, תשע"ז  [חמץ פוטרת מן הבדיקה? ומה הדין במי שמשאיר אחרים בביתו?

 נר לשולחן שבת, תשע"ז?   האם צריך "לעשות חושך" בבדיקת חמץ

 שלמים מציון, תשע"ז ]איסור אבן משכית[שכיבה על הקרקע לצורך בדיקת חמץ 

 מחמדי התורה, תשע"זהשבתת חמץ בתוך ימי הפסח 

 מעדני אשר, תשע"ז האוכל חמץ בפסח, האם מקיים "תשביתו"? 

מעדני אשר,   ה בשוגג, בשב ואל תעשה[רי]עבלא ביטל חמצו, ומצא בפסח חמץ, האם צריך כפרה 

 תשע"ז

 

 :סיום מסכת בערב פסח - תענית בכורים

 

ת, סיום רוב מסכת, השתתפות בסיום עם המסיים, ברכת שהחיינו ]השמחה בסיום מסכעניני "סיום" 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  בסיום חיבור ספר תורני[

 וםשל' ה, איזו סעודה נחשבת סעודת מצוה, מצו סעודת נחשבתת האם מסכ יוםס עודה]ססיום מסכת 
ה, סיום כריתת עצי המערכה, הקדמת תור בדברי"ח ת שדורשים סעודה, מצוה בר 'למילה שלישי, 'זכר'

ס, סדר משניות, שו"ע, ספר הזוהר, חיבור ספר תורני, פטור "או איחור הסיום לתאריך רצוי, מסכת בש
 בסיום ויין בשר אכילתן, בטלפו סיום שמעמתענית בכורים, שיעור אכילה בסעודה הפוטרת מתענית, 

לפוטרו  סיום בסעודתביום חופתו  חתן השתתפותם, הסיו ביום תחנון אמירת, הימים בתשעת מסכת
 עולמות, רטז  מתענית, סיום לפטור מתענית בערב ר"ה, פטור נשים מתענית בהשתתפות בסיום[

 דברי שי"ח, תשע"זב פסח  סיום מסכת בער

 אשכול יוסף, תשע"ג  מדוע אין בכורות מתענות בערב פסח? הלא גם הם ניצלו במכת בכורות?

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/154_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/154_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_22_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_22_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_24_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_24_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/198.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/198.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_22_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_22_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_24_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_24_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_23_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_23_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/216.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/216.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_59_73.pdf


 

 מאותלצפיה ב

שיעורים על 

 פסח

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 נים)גם מש 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 מכירת חמץ:

 

  ]הגר"ש רוזנברג שליט"א[  מכירת י"ג[  ע"י הגר"נ קרליץ שליט"אושטר הרשאה למכירת חמץ ]
 רגיל   בשליחות בעל החמץ

בשליחות בעל   לבעלי עסקיםמכירת י"ג[ בד"ץ שארית ישראל  ושטר הרשאה למכירת חמץ ]

  רגיל  החמץ

   הלכה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"ו   מכירת חמץ

 וישמע משה, תשע"ז  ]אסמכתא[התחייבות להעביר חלק מהכנסות "מכירת חמץ" 

 מרדכי, תשע"ועיטורי כות מכירת חמץ ורי מרדכי" הלעיטקונטרס "

 ווי העמודים, תשע"ז (עמ' יג' ואילך)יו"ט זנגר הרב  –מכירת חמץ לגוי 

 ווי העמודים, תשע"ז  )עמ' כ' ואילך(  יו"ט זנגרהרב  –  פרטים במילוי שטר המכירה

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז  מרוכזת[]ע"י הרב, מכירה עצמית, מכירה מכירת חמץ לגוי 

הלכה   ]שותפין, בית כנסת, דירה שכורה, אינו בבית בפסח[מכירת חמץ השותפין בבעלויות שונות 

 יומית יגדיל תורה, תשע"ז

 מחמדי התורה, תשע"ה   מכירת חמץ שבטלה, האם הואיל ביטול החמץ

 וישמע משה, תשע"ה  מכירת חמץ של חברה העומדת למכירה במכרז שייסגר אחר הפסח

 מכתלי בית הדין, תשע"זמכירת חמץ של חולה, בלא ידיעתו 

 דפי עיון, תשע"ד  אופנים אחרים[ ]מדין זכיה, זכין מאדם,מכירת חמץ בלא ידיעת הצדדים 

 תורת יקותיאל, תשע"המכירת חמץ בזמנינו  

 

 סח:הקרבת קרבן פ -ונשלמה פרים שפתינו 

 

 תבניתםכ ומזבח מקדש לבנות איסורה טומאת מת,ב כניסה למקדש]הקרבת קרבנות בזמן הזה 
כהנים "מיוחסים"  אין, ציץ ריצוי אין, בציבור דחויה טומאה, סנהדריןוללא נביא  ללא קרבנות ולהקריב
 המקוםשלא נאספו,  שקלים מכספי הכהונה ובגדי קרבנות וקניית המזבח בנייתת, הקרבנו לעבודת

ט, האבנ נעשה ממנו הארגמן, מהו התכלת לצביעת חלזון בהעדר כהונה בגדיח, הכנת זבלמ הראוי
 עולמות, תכ[ ח"ניחו "ריח לשם קרבנות הקרבת

 מגישי מנחה, תשע"ההערות במצוות הפסח לפי ספר החינוך  

 ג"מעדני אשר, תשעהאם ברכו שהחיינו בשחיטת קרבן פסח  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  לרגל, וכן לפטור מקרבן פסח הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה

   ו"שלמים מציון, תשע  ()ושחטו אותו כל קהל עדת ישראלשלוחו של אדם כמותו בקרבן פסח  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   ]אונס ורצון יחד[מדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר 

 הגר"א עוזר, תש"עטומאה בציבור בקרבן פסח   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?

 מעדני אשר, תשע"זהאם יש איסור למלוח קרבן פסח לפני צלייתו? 
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 מעדני אשר, תשע"ז האם קרבן פסח היה נצלה יחד עם גיד הנשה?

 מעדני אשר, תשע"ז האם בבית המקדש היו אוכלים קרבן פסח בהסבה?

תורת הקרבנות, מסידור רבי יעקב עמדין זצ"ל    ]בערב פסח אחר מנחה[סדר אמירת קרבן פסח 

 תשע"ו

חות מחמישים ]הקרבת קרבן פסח כשבנו ערל, שלא למנויו, בפ קרבן פסח ע"י יצחק אבינו תהקרב

 מעדני אשר, תשע"גאיש, בבמת יחיד[ 

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

 תשע"ב

 זרע ברך, תשע"זהאם קראו את ההלל בשחיטת פסח מצרים? 

 תשע"ז  תשע"ז   זרע ברך, תשע"ו ]שחיטתו מצוה בפני עצמה[ גדר מצוות הקרבת קרבן פסח 

 נוה ההיכל, תשע"ג  גם פסח מדבר היה בשבת?[]הלא ספיקם של בני בתירא לגבי פסח בשבת 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  בדין אכילת שובע בקרבן פסח

 זרע ברך, תשע"זמשה ואהרן לקחו שה בעשור לחודש? מה המיוחד בכך שאף 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גאיסור אכילת קרבן הפסח חי  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גכל דצריך? הרי הפסח נאכל רק למנוייו?  

 מגישי מנחה, תשע"ומומר באכילת קרבן פסח  

 ע"הגר"א עוזר, תשצלי אש בקרבן פסח  

 ב"עומקא דפרשא, תשע]אכילתו   -קרבן פסח 

 ה"א גליציאנער שטיקל תורה, תשע]  [אם הוא מדין 'למשחה']אכילת קרבן פסח על השובע  

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ביציאת מצרים] הנותר מקרבן פסח ביום טובטלטול 

 ג"מעדני אשר, תשעאכילת קרבן פסח בחצר הבית  

 ועשה פסח לה', תשע"ועמ'(  181הגדה של פסח בשילוב ליל הסדר בזמן בית המקדש )

 

 תפילות החג:

 

 עולמות, קנ   תוספתתוספת שבת ויום טוב, וקיום מצוות החג ב

 האמת תורה דרכה, תשע"וברכת מעין שבע כשחל פסח בשבת  

 זרע ברך, תשע"ו   תרוקריאת ההלל בפסח מצרים ובפסח דו

 הגר"א עוזר, תשע"ה  הלל בליל הפסח, ובשחיטת הפסח

 רוממות, תשע"ו  קריאת ההלל בליל הפסח, בבית הכנסת ובתוך הסדר, מקורו וטעמו
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 מנהגי אכילה בפסח: 

 

 פניני אי"ש, תשע"ז ["שלא לשמן"]ומצות שנאפו ת מצות "חמץ" בערב פסח לאכי

הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר אבות, והאם מועילה התרת נדרים של הבנים  שמירת מנהגי 

 נוף

 מנחת אשר, תשע"ג   הגר"א וייס שליט"א ]באכילה, בשמן כותנה, בקינואה[קטניות בפסח. 

ו,   -בנתיב החלב    ]איסור קטניות בפסח, חומרות וקולות בפסח[סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב  

 ועדת מהדרין תנובה

]אריזות גבינה בפסח, חומרות בפסח, תחמיץ דגן בפסח, קש חיטה החלב   סוגיות הלכתיות בתעשיית

 ד, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב  כמרכיב כשר[ 

 ר, תשע"ומנחת אש  (עמ' 16)הגר"א וייס שליט"א  ]ציליאק, מונו, עיכול[חולה במצוות החג 

 תורה והוראה, תשע"ד  אלכוהול ומוצריו לחג הפסח

 

 הגדות של פסח להדפסה:

 

 דברי יושרעמ'(    77) מתוך גליונות דברי יושר[]זהב יושר  -הגדה של פסח 

 הגדת 'והגדת' עמ'(   50) הגדה של פסח עם ביאור קל ומשולב על פי ביאורי הראשונים

 ועשה פסח לה', תשע"ועמ'(  181הגדה של פסח בשילוב ליל הסדר בזמן בית המקדש )

 הגדה להדפסה  עמ'(  42) הגדה של פסח מבוארת ע"י ש. גד בהסכמת הרב אברהם יוסף

 

 ליל הסדר והלכותיו הנהגות רבותינו: 

 

 תשע"ה   כאיל תערוג, תשע"ו  הנהגות הגראי"ל שטיינמן שליט"א

 תשע"ז  תשע"ה   דברי שי"ח, תשע"ו  הנהגות הגר"ח קנייבסקי שליט"א

 מכון משנת החפץ חיים   מכון משנת החפץ חייםליל הסדר במחיצת החפץ חיים  

 

  ארבע כוסות:

 

פרי ביכורים,  ]קידוש היום, סיפור יציאת מצרים, שמחת יום טוב[ס הראשונה בארבעת הכוסות כו

 תשע"ז

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף רבע כוסות כנגד ארבעת לשונות הגאולה א

 תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"הד' כוסות האם מעכבין זה את זה? 
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הרב יצחק רובין, קהילת בני ברכה אחרונה על כוס ראשון, וגדר שיעור עיכול לברכה שלאחריה  

 תורה הר נוף

 מנחת אשר, תשע"ו  כוסות, ובדיני הסבה. הגר"א וייס שליט"א 'ביסוד מצות ד

הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה  דיני ושיעורי אכילות הכזיתים ושתיית ארבע כוסות ושיעורם 

 הר נוף

 מהדורה שניה, תשע"ועמ'(  16סיכום דיני יין ומיץ ענבים לקידוש כפי המציאות כיום )

 מאור השבת, תשע"וברכה אחרונה על כוס ראשון  

 עולמות, מח  ]אין עושין מצוות חבילות חבילות[יין שביעית לארבע כוסות 

  עולמות, קצט  ]או הסובל ממרור, קיום מצוות שע"י כך יצטער או יפול למשכב[מצטער בשתיית יין 
 תורה והוראה, תשע"ה

דברי   ]היכר לתינוקות, דיני הסיבה, יין אדום או לבן, ומיץ ענבים לארבע כוסות[עניני הלכה לפסח 

 הלכה, תשע"ו

 

 סיפור יציאת מצרים: -והגדת לבנך 

 

מעדני בן חו"ל המבקר בארץ את בנו הישראלי, ונוהג יו"ט שני, האם חייב בסיפור יצי"מ שוב? 

 אשר, תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ומדוע לא נתקנה ברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים? 

 כאיל תערוג פסח, תשע"ו  ענין "חינוך" במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"אקונטרס ב

 , תשע"זלהתעדן באהבתךמבחר שאלות לליל הסדר 

 מעדני אשר, תשע"ההמרבה לספר 'הרי זה משובח' או חיוב מעיקר הדין  

 מאור החג, תשע"ה   צ"א, תשע"המעיינות מהרדיני סיפור יציאת מצרים  

 שלמים מציון, תשע"וכיסוי המצות באמירת "והיא שעמדה" 

הרב יצחק רובין, קהילת  ולם שומעים, וכאשר יש סב אב ובן כיצד ינהגו חד קורא את ההגדה וכא

 מעדני אשר, תשע"ו   בני תורה הר נוף

 

 :מצה

 

    מעדני אשר, תשע"ג]ברכת המצוות בעמידה[   מדוע יושבים בברכת אכילת מצה

 נר יששכר, תשע"גאכילת מצה בשבעת ימי הפסח, האם יש בה מצוה? 

 הגר"א עוזר, תשע"בשימור מצה לשמה  

 נוה ההיכל, תשע"ה  ]כשהחיטה עצמה מלוחה, או הוסף מלח בעיסה[מלח בקמח לאפיית מצה 

 תשע"ז  נוה ההיכל, תשע"ב  מצת מצוה שנאפתה ע"י קטן
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 גניחובסקי, תשע"ז אהגר" ]והמים משלימים לשיעור כזית[גזל מים ואפה בהם מצה 

 גניחובסקי, תשע"ז אהגר"האם יצא ידי חובה?  ]פירות גינוסר[אכל מצה כשהיא טפילה לפרי חשוב 

 מאור השבת, תשע"ד  שיעור כדי אכילת פרס במצות

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גהאם ניתן לכתחילה לפורר את המצה, להקל באכילתה?  

 וישמע משה, תשע"הלאכול מצה בליל הסדר קודם ההגדה? האם מותר לתת לקטן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   הגר"א עוזר, תשע"ה]עשה דוחה לא תעשה[ מצת טבל 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף  ]לכתחילה, ואם שכח עד ליל הסדר[בדיני הפרשת חלה  

 זרע ברך, תשע"ז ]נהנה בלא ברכה, גזול, לא חשיב "מצתכם"[ ציאוכל מצה בלא ברכת המא

 עולמות, קמח ]גדרי 'טול ברוך'[האם באמירת "זכר למקדש כהלל" אין הפסק בין הברכה לאכילה 

רובין,  הרב יצחק     נר יששכר, תשע"ד  האם צריך להקנות את המצות לאורח, כדי שיצא ידי חובה

 קהילת בני תורה הר נוף

 

 : וחרוסת מרור כרפס תאכיל

 

הגר"א גניחובסקי,  פרי האדמה למרור[ ברכת ]ברכת בורא נפשות מבטלת אכל כרפס ושתה אחריו מים

 תשע"ז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז לאכל שוב בהסבה אכל כרפס בלא הסבה ורוצה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה ]על הכרפס[ברכת הנהנין על המרור 

 הגר"א עוזר, תשע"גמצוות מרור בליל הסדר 

 מלאכת מחשבת, תשע"זאכילת חסה מתוקה או חריין למרור  

רה והוראה, תו  עולמות, קצט  ]קיום מצוות שע"י כך יצטער או יפול למשכב[מצטער באכילת מרור 

 תשע"ה

האם לא יאכל מרור,  כשאין לו חרוסת ]מצוה או לא, האם בפני עצמה או חלק מהמצה והמרור, חרוסת
חרוסת, המצוה בטיבול או באכילה, כמה להטביל, טיבול עבה או רכה, מי שאינו אוכל מרור האם אוכל 

 עולמות, רכא ראשון בחרוסת או מי מלח, הטבלת המצה בחרוסת, הטבלת הכורך בחרוסת[

 

 דיני הסבה בליל הסדר:

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"האכל מצה בלא הסבה, האם כשחוזר ואוכל צריך גם לברך? 

 מעדני אשר, תשע"ואשה שאכלה מצה בעמידה, האם יצאה ידי חובה? 

 מעדני אשר, תשע"והאם מותר להסב כבר בברכה או רק באכילת המצה ושתיית היין?  

   שלמים מציון, תשע"ושתיית ד כוסות, כשהתחיל לשתות בלא הסבה. 
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הגר"א   שסועד עם רבו, או מסופק בפועל האם אכל בהסבה[ ]מסופק אם הוא חייב, כגון ספק הסבה

 גניחובסקי, תשע"ז

 עומק הפשט, תשע"ז  וקה, נשואה, אשה חשובה[ו]ר הסבה בנשים

[ , בנשים, בפני אביוני עצמו]מדיני המצה והכוסות, או דין בפ מן הזהדין הסבה, בזמן המשנה, ובז
 רחצעולמות, 

 

 שלחן עורך:

 

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

  פרי ביכורים, תשע"ו

הגר"א    עולמות, מט  ]דיני תנאי בקיום מצוות[תנאי האבני נזר באכילת האפיקומן אחר חצות 

 גניחובסקי, תשע"ה

ושכחה  [ממצה לאחר חצות הדלר' אלעזר בן עזריה פטור] חצות אחראשה שבירכה ברכת המזון 
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ן?ויבוא, האם היא חוזרת על ברכת המזו יעלה

 

 ביאורים להגדה של פסח:

 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  ך יתכן שהיינו משועבדים לפרעה עד היוםאי

 שבילי פנחס, תשע"העה שנכנסו לפרדס, החכם הוא רבי עקיבא ארבעת הבנים בהגדה, כנגד ארב

 , קהילת בני תורה הר נוףהרב יצחק רוביןוירעו אותנו המצרים. עשו אותנו רעים  

  מנחת אשר, תשע"ו  כל שלא אמר שלשה דברים אלו , הכוונה במצוות הלילה. הגר"א וייס

אשכול יוסף,   עמ'[ 42]אילו קרבנו להר סיני ולא נתן את התורה. מה התועלת? מ"ח תירוצים 

 תשע"ו

 שבילי פנחס, תשע"זכמה מעלות טובות... טו המעלות כנגד טו המעלות בבית המקדש 

 שלמים מציון, תשע"זשבכל דור ודור עומדים עלינו, והקב"ה מצילנו מידם 

 זרע ברך, תשע"ו  תרוקריאת ההלל בפסח מצרים ובפסח דו

  דברי שי"ח, תשע"ה ביאור לחד גדיא, מהגר"ח קנייבסקי שליט"א   

 שפת אמת, תרל"בעוני"?  לחם"מדוע נקראת המצה 

מדוע עיקר מצוות  ,חטא אדם הראשון כתיקון אכילה בליל הסדר]מדוע ההגדה פותחת בארמית? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, צו תש"ע  [הפסח בפה

 אשכול יוסף, תשע"ג  מדוע אין אומרים אחר ההגדה 'ארור פרעה' כמו אחרי המגילה

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף גאולת הנפש וגאולת הגוף 
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 שיחות מוסר לפסח:

 

 דרכי החיזוק, תשע"ו  זכירת יציאת מצרים לחיזוק האמונה. הגר"ג אדלשטיין

 פסח, תשע"ו  יציאת מצרים היתה כדי לקבל ולעסוק בתורה. הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל

דובב   את מצרים, לקבוע ענין השגחה פרטית  הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"להנהגת הבורא ביצי

 שפתים, תשע"ה

 תשע"ז    פניני דעת, תשע"וגאולה ואמונה  

 מדי שבת, תשע"ו   הרב בנימין שצ'רנסקי .פסח

 מדי שבת, תשע"ו. הרב יעקב שנפלד .מעבדות לחרות

 דרכי החיזוק, תשע"ההגר"ג אדלשטיין  .אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

 אמרי עזר, תשע"ה  קונטרס גלות וגאולה

 

 יו"ט שני של גלויות:

 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד  ספירת העומר בליל יו"ט שני של פסח בחו"ל

 

 הלכות החג:   

 

 עולמות, ש   רוממות, תשע"ו בו ברגל הקבלת פני ר

 עולמות, רצט  ]מדאוריתא, מדרבנן, בזה"ז[שמחת יום טוב 

 עולמות, נ  ]שחיקת סמנים, מתוך שהותרה לצורך, אוכל השווה לכל נפש[רפואה ועישון ביום טוב 

 

 :ספירת העומר

 

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

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

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

 עולמות, ב   הספירה[ מחמת או המצווה ]מחמתהעומר  בספירת 'תמימות'

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר    למפרע עבירה בזה כשנגרם העומר ספירת קיום

 א"יששכר, תשע נר    ביום ונזכר בלילה העומר ספירת לספור שכח
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 ד"ונקי, תשע קב   בארמית  העומר ספירת לספור תימן מנהג

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

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

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

 ד"עמיקתא, תשע שמעתתאתברך?  האם העומר ספירת הסופרת אשה

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

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

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

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר   עם[

גניחובסקי,  א"הגר   ]ברכה בלא מייד בתנאי, ספירה ]ספירהיספור  כיצד יום בעודמ 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

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

 והוראה, תשע"ה תורה   ה"תשע

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

 ד"תשע

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

 ד"תשע   ג"גניחובסקי, תשע א"הגר    עולמות, שפג    יבורד כדי בתוך העומר שיבוש[ ספירת תיקון ]או

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

 געולמות,     ד"תשע ,גניחובסקי א"הגר   ד"השבת, תשע מאור   העומר ספירת במהלך שהגדיל קטן

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

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

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

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

 ג"עמיקתא, תשע

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

 ב"תשע עמיקתא,

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

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

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

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

 ד"השבת, תשע

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

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

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

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

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

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

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

 

 חול המועד:

 

]מדאוריתא, מדרבנן, גדר דבר האבד, מסחר כללי אגב דבר האבד, פעולות מסחר בחול המועד 

 הגר"א עוזר, תשע"ד    עולמות, צטכלכליות[ 

דרכי  ]איסור מלאכה, חיוב ללמוד תורה, עת לעשות לה', נוטל שכר כולם[ חשיבות ימי חול המועד

 החיזוק, תשע"ז

 ]מעשה הדיוט ומעשה אומן, הגדרתם כיום, צילום, צילום דיגיטלי, צרכי רבים,כתיבה בחול המועד 

 עולמות, רנדברי תורה[  

 

  שביעי של פסח ]שירת הים[

 

 רוממות, תשע"ו ביאור ברייתא דמכות מצרים והים

מחמדי התוןרה,    נר יששכר, תשע"ג    עולמות, ר    רוממות, תשע"ושירה חדשה שבחו גאולים 

 תשע"ז

 אשכול יוסף, תשע"הלשם מה היה הנס שהים פלט את המצרים המתים?  

 מאור החג, תשע"גהמעביר בניו בין גזרי ים סוף  

 תשע"ג   לשולחן השבת, תשע"ונר   מנהגי שביעי של פסח
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 שעבר עליו הפסחבפסח, ו חמץ

 

 הגר"א עוזר, תש"עחמץ בפסח אסור במשהו  

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"זחמץ בערב פסח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"המצא חמץ בפסח ביום טוב כיצד ימנע מבל יראה? 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז מצות והחזירן אחר הפסח[ ]גזלשומר שלא מכר את החמץ שהופקד בידו 

מנחת אשר,    . הגר"א וייס שליט"אחמץ רגיל, או חמץ שהיה באחריותו, ועבר עליו הפסח

 תשע"ד

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

 קהילת בני תורה הר נוף

 עולמות, שא  ]בדיוטיפרי בעלות יהודי[כשרות ויסקי שעבר עליו הפסח 

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

 עולמות, רמטהנה"ח של חמץ, הזמנת חמץ באינטרנט[  

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

 בברכת פסח כשר ושמח

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 

 

 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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