
 

 

 

     

 בלקפרשת למקומות  ימרא            

   (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)                              

 

 

 לבית ולמשפחה: 

 

 תשע"ג  -פנינים 

 ה"תשע  - ישרים דברי

 ג"תשע  ד"תשע  - צדיקים סיפורי

 תשע"ב  - הפרשה מאורות

 תשע"ו  -שבת טיש 

 תשע"ו  -מידות טיש 

 תשע"ד  תשע"ה  -להתעדן באהבתך 

 תשע"ב  תשע"ג  תשע"ד  תשע"ה  - שבת לחןולש נר

 

 קריאת שמע שחרית וערבית  בפרשה:נושא 

 

ל, קודם קריאת שמע או אחריה, הפסק בין ברכה לשינה, שינת המפי רכת]בקריאת שמע על המיטה  

רעמים אחר ות שונות כברכת ברכת השבח או ברכת הנהנין, מפני מה נתקנה, אמירת אשר יצר או ברכ ארעי,

חיוב נשים, ברכת המפיל בנסיעה במטוס המפיל, ברכה במקום אחד ושינה במקום אחר, ברכה לאחר חצות, 

הגר"א     הגבעה, תשע"גאורות    עולמות, רפ  ]כג, כד[  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י( או ברכבת[ 

 גניחובסקי, תשע"ג

)הן עם   ]מדוע אין מברכים ברכת המצוות לפניה, האם יש לה תשלומים כמו תפילה[עניני קריאת שמע 

  מעדני אשר, תשע"ד ]כג, כד[ כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(

 שלמים מציון, תשע"ו  ]כג, כד[ )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(קריאת שמה בזמנה 

צאת ידי חובה בקר"ש האם עדיף ל זמן המג"א,יעבור ]כשמתפלל ותנאי בקריאת שמע של שחרית 

 נוה ההיכל, תשע"ג]כג, כד[  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י( [ שבסדר הקרבנות בלא ברכות
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את כל קר"ש או  צריך לסיים 'תפילה'ו 'סוף זמן קר"שבכדי להספיק את ']האם התחלה בתפילה ובמצוות 

,  כיצד ינהג האם יתחיל מתחיל, אם יודע שלא יספיק לסיים רק או די אם התפילה, קודם לסוף הזמן,

פורים סעודת שבת שנמשכה למוצאי שבת, סעודת  כיצד ינהג בימים נוראים כשמאריכים בפיוטים,

בלילה,  מהביום השביעי והסתיי השבע ברכות שהתחילבסעודת שהתחילו ביום הפורים סמוך לשקיעה, 

  עולמות, יב  ]כד, טז[ )נאום יודע דעת עליון(  [לברך בסופה את ברכות הנישואיןאין 

]מדוע קראו בני ישראל קר"ש באותה שעה, זכות קר"ש להינצל מעלת וסגולת מצוות קריאת שמע 

]כה, ו[  )והמה בוכים פתח אוהל מועד, בתרגום יונתן(  בברית מילה[ממלחמה, קר"ש מול גוליית, קר"ש 

 מציון, תשע"ושלמים 

 

 צער בעלי חייםנושא בפרשה : 

 

מעדני אשר,   ]כב, לב[ )על מה הכית את אתונך( ]מריטת נוצות אוז[ חיים כשיש צורך לאדם צער בעלי

  תשע"ה

 נוה ההיכל, תשע"ב   ]כב, לב[ )על מה הכית את אתונך( צער בעלי חיים בניסוים רפואיים

]דאורייתא, או דרבנן, דעת הרמב"ם בהלכה ובמו"נ, תשמיש בני אדם, ניסויים רפואיים צער בעלי חיים 

גם על אדם, הלכות  בבעלי חיים, ציד למטרות שעשוע, אמירה לנוכרי בצער בעלי חיים, האם דין צעב"ח חל

 מעדני אשר, תשע"ב    עולמות, סב   ]כב, לב[ )על מה הכית את אתונך( [גידול חיות בית בשבת ובחול

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

]האם דווקא דין בש"ץ או בכל אדם,  ]מדוע לא קבעו פרשת בלק בקריאת שמע?[טורח הציבור והלכותיו 

מחמדי    קסאעולמות,   ב[ ]כב,  האם גם טרחת ת"ח הוי טורח הציבור, רב שמאריך בתפילה, זמן העיכוב[

 התורה, תשע"ב

הפרשה, במשנת ]כב, ד[   )כלחוך השור את ירק השדה(כלחוך השור את ירק השדה, מה עומק המשל?  

 תשע"ה

  )ובלק בן ציפור מלך למואב(   רות, והיתר מואבית[ ה שלחוסי]לגבי יהאם היה בלק מואבי או מדיני? 

 כאיל תערוג, תשע"ה ]כב, ד[

]כתיבת שם העיר בכתובה ובגט, הזכרת מאיר" האם היא שכונה בבני ברק, או מקום בפני עצמו  "זכרון

 קב ונקי, תשע"ד]כב, ה[   )פתורה אשר על הנהר( שם הנהר, וכשאין נהר[

 מעדני אשר, תשע"ה  ]כב, ו[ )אשר תברך מבורך( וט[]ברכת הדיהאם יש תועלת בברכת גוי 
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נוה ההיכל,   ]כב, ו[ )לכה נא ארה לי את העם(הריגה או כיבוי דליקה בשבת על ידי שם קדוש או סגולה 

 תשע"ה

ם אם מקיימים בה מצוה, האם ניתן לקיימה בזמנינו, קפה ועוגה, האם יוצאי]המעלת וסגולת פת שחרית 

 במשנת הפרשה, תשע"ד  ]כב, י[ )ויקם בלעם בבוקר, באוה"ח( [ידי חובה בתלמוד שהא בגי' 'פת'

"אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב" והלא גם רבי יוסי בן  :לגנאי מפני שאמרבלעם נדרש  מדוע

)אם "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם"   :אמרבפרקי אבות קסמא 

 אשכול יוסף, תשע"ד  ]כב, יח[יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב(  

את הדבר אשר  ואך) ]תנאים הנצרכים בכדי לקבל נבואה, בקביעות ובארעי[נבואה בישראל ונבואת בלעם 

 אשר ליהודה, תשע"ד  ]כב, כ[ (אדבר אליך אתו תעשה

)ויפתח ה' את ? פתיחת פי האתון והלא אין הקב"ה עושה נס בחינם ב"ה נסלאיזה תועלת עשה הק

 אשכול יוסף, תשע"ה   ]כב, כח[פי האתון( 

 אורות הגבעה, תשע"ד  ]כב, לח[ )הדבר אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר(נבואתו של בלעם 

]טעם האיסור, על איזה מאכלים, בישול גוי בבית ישראל, עולה על שולחן מלכים הגדרתו,  בישול עכו"ם

  עולמות, רז  תורה והוראה, תשע"ה   ]כג, ט[ )הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב( דוגמאות מעשיות[

למטה או רק ]מקור האיסור, בספק רשע, שיעור ההרחקה, הפסק מחיצה מקבורת רשע ליד צדיק 

 נוה ההיכל תשע"ד  ]כג, י[)תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו(  מלמעלה, עשיית אוהל[

  פניני דעת, תשע"ד   תשע"א  נר יששכר, תשע"ד  ]כג, כא[ )תרועת מלך בו(תרועת מלך בו 

 שלמים מציון, תשע"ו  ]כג, כג[ )כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל(ישראל מעל המזל 

]מעשהו של אליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול, דברים שהשכל איסור "ניחוש" והיתר "סימן טוב" 

 להתחיל שיבותהי נהג, מורביעי נישב מתחילים שאין נהגומכריע, כשאין אומר במפורש שכוונתו לנחש, 

, האם בכל חודש כך, נישואין בעשי"ת, הלבנה במילוי אלא נשים ושאיןשאין נ נהגוש, חוד בראש ללמוד

תקלה לפני יציאה לדרך, המנהג לא לכבות נר הבדלה, לא לקנות מטאטא בחודש ניסן, חתול שחור, פרסת 

 אשר ליהודה, תשע"ד   עולמות, רכט  ]כג, כג[ סוס[ )כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל(

 [כד ,כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא) ]מתגברין כלביא לחטוף המצוות[ יתגבר כארי לעבודת הבורא

 שלמים מציון, תשע"ה

 מהרצ"א, תשע"גמעיינות   ]כג, כד[ )לא ישכב עד יאכל טרף, ברש"י(ביעות עיתים לתורה בלילה ק

בפתיחת חלון, מחילה,  חזקהאו היזק ראיה,  צניעות משום]היזק ראיה  -פתיחת חלון מול חצר חבירו 

בניין, שיעור ההרחקה, מחיצת זכוכית אטומה האם מועילה,  הבנוי מולחלונות כיום בחדרי מדרגות, בניין 

   ]כד, ב[ ישראל שוכן לשבטיו, ברש"י()וירא את  היזק ראיה ארעי או קבוע, האם שייך מנהג בנידון זה[

 הגר"א עוזר, תשע"ב   תורה והוראה, תשע"ד   עולמות, קי

, מהות ההיזק, בראיה או במחשבה, ברכה מצויה בדבר הסמוי מן העין, איסור או ל"חז בדברי]עין הרע 

זמן הזה, מאן דלא מידת חסידות, המזיק בעין הרע האם חייב לשלם, מזיק ע"י סגולה, מנהגים למניעה, ב

 ]כד, ב[ )וישא בלעם את עיניו, ברש"י( האם מותרים[להגנה  קפיד, סגולות להינצל מכך, חפצים או אמירות

 שיח השדה, תשע"ד   כאיל תערוג, תשע"ד   עומקא דפרשה, תשע"ד   עולמות, רסג
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]מה היתה כוונת בלעם בפסוק זה, האם צריך ברכת התורה לפניו, נפק"מ טעם המנהג לומר מה טובו 

  מאור השבת, תשע"ד  ]כד, ה[ )מה טובו אהליך יעקב( להלכה[

כאיל   ]כד, ה[  )מה טובו אוהליך יעקב( הליכות והלכות בעניני תפילה מהגראי"ל שטיינמן שליט"א 

 תערוג, תשע"ה

שבילי   ]כד, י[  )לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך( של 'לקב' ושל 'ברך' הם צירוף  מנין ימי השנה

 פנחס, תשע"ג

)אם יתן לי בלק מלוא   ]תאות הממון, השמח בחלקו, מחמדת הממון לחמדת התורה[חמדה והסתפקות 

 עומקא דפרשה, תשע"ה  ]כד, יג[ביתו כסף וזהב( 

 ]כד, יג[ )אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב('תלמידיו' של אברהם אבינו ו'תלמידיו' של בלעם הרשע 

 שפת אמת, תרל"א  דברים הרבה, תשע"ג  מאור השבת, תשע"ד

נר יששכר,   ]כד, טז[ )ויודע דעת עליון( תורהבעיני חכמי האומות, ובמבט של  -עומק החטא, והחוטא 

 תשע"ב

)אשורנו ולא קרוב,  ]ביאת המשיח וההכנה לקראתו, בנית בית המקדש בשבת[הציפיה לביאת המשיח 

 עומקא דפרשה, תשע"ג  ]כד, יז[ ברש"י( 

  ]כה, ו[ )ויקרב אל אחיו את המדינית( ]קרקע עולם[הנבעלת לגוי בעל כרחה, האם תיהרג ולא תעבור? 

 הגר"א עוזר, תשע"א

והנה איש מבני ישראל ) ?למה לא מזכירה התורה בפרשתנו את שמו של בעל העבירה זמרי בן סלוא

 אשכול יוסף, תשע"ג    ו[ ]כה,  (בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה

)ויקח רומח בידו(  ]האם דין קנאין פוגעים זהה לדין רודף, האם יש קם ליה בדרבה מיניה[פוגעים בו  קנאין

  "א גניחובסקי, תשע"דהגר    דובב שפתיים, תשע"ב   תש"ע   הגר"א עוזר, תשע"ג  ]כה, ז[

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]כה, ז[ )ויקח רומח בידו(אינו קנאי ההורג, האם דינו כרודף 

 גניחובסקי, תשע"ההגר"א   ]כה, ז[ )וידקור את שניהם(מדוע היה נס שפנחס לא יטמא מהדם של זמרי 

קח את כל ראשי העם והוקע ) החודשתחילת דין וגמר דין בדיני ממונות ודיני נפשות ובקידוש  יגדר

 זרע ברך, תשע"ה  ]כה, ז[ (אותם לה' נגד השמש

 זרע ברך, תשע"ה  ]כה, ז[ )ויקח רומח בידו(בועל ארמית אסור מדאורייתא או מדרבנן 

 ]כה, ח[ (וידקור את שניהם)  []הנרדף שהרג, כשרבים רודפים את הנרדף וודאי יהרגהורג גברא קטילא 

   שלמים מציון, תשע"ה   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

]דבר שאינו מתכוין, מאימתי כיצד הרג פנחס את זמרי, הרי נטמא טומאת מגע או אוהל מחמת המת 

הגר"א   ]כה, ח[( )וידקור את שניהם פוגעין בו[ נתכהן פנחס, טומאת מת בגוסס, הותר מכלל היתר קנאים

 תשע"ג  גניחובסקי, תשע"ה
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שבילי   [ההפטר] ()עמי זכור נא מה יעץ בלעם עמי זכור נא מה יעץ בלעם -זכור ה' מה היה לנו, כנגד 

 פנחס, תשע"ד

)עמי זכור נא מה  יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר[ 30]תוך ברכת הגומל, כשבשעת הנס לא היה מודע לו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]הפטרה[ (יעץ בלעם

 

 הלכות לימי בין המצרים

 

כה למקום י]ריקודים ומחולות, נגינה ושירה, דברים שיש להיזהר בהם, הלמהלכות ימי בין המצרים 

 מים חיים, תשע"ד   דברי הלכה, תשע"ה[  סכנה, ברכת שהחיינו

 מים חיים, תשע"ה    מאור השבת, תשע"ה  הלכות צום י"ז בתמוז שנדחה

ם, נשים וקטנים, חולה ]תחילת התענית, שיעור איסור אכילה, שאר עינויי הלכות מצויות לימי התענית

שאין בו סכנה, מעוברות ומיניקות, דברים המותרים ואסורים לבלוע בתענית, נטילת תרופות, ברית מילה, 

 עומקא דפרשה, תשע"ב    שמעתתא עמיקתא, תשע"ה   דיני התפילות[

, מה הצום במקום מוצאו, אך לא ביעדוהסתיים , ערבההטס מ] טיסה בתענית, הפרשי זמן בסיום הצום

או ימתין לסיום הצום במקום  לאכול רשאי האםזמן סיום הצום לגביו, הטס מזרח והסתיים הצום מוקדם, 

 סייםמוצאו, האם יש שיעור מינימום לתענית, דברי המנח"ח שהתענית נקבעה בחודש ולא ביום בחודש, 

 התאריך קו את עברו תעניתו השלים ,בתענית התאריך קו את החוצהם, תענימ שעדיין למקום והגיע עניתות

 רסדעולמות,   להתענות[ עתה שמתחילים למקום

 שמעתתא עמיקתא, תשע"בת  איסור בליעת מאכל שבין שיניו בתעני

 מאור השבת, תשע"ה  כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

]האם ה' לפני שמו"ע בלחש, ונזכר שיש קריאת התורה  'ה' שפתי תפתח' של תענית התחיל במנחה

 נר יששכר, תשע"ג  שפתי תפתח היא חלק מהתפילה[

 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~   

 עלונים( 21)   ו"תשע  מגדולי הדור אוסף עלונים לשבת

 תשע"ה   תשע"ד   תשע"ג   תשע"א   תש"ע   תשס"ט    שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 ש, על דרך ההלכה החידובלקלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 עמ'( 71)  והפילפול

 

יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת   להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

kishurtora@gmail.com 
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