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 (חינם )קישורים להורדה     בלקפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

  תשע"ג -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 ותשע"  תשע"ז   - שבת טיש

 תשע"ו  -מידות טיש 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ו    תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   זתשע"  - איש לרעהו

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  - דברי יושר

 תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו - להתעדן באהבתך

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

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   תשע"ו   תשע"ז - ישרים דברי

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

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_40_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_40_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_40_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_40_75.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_40_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_40_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_40_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_40_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_40_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_40_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_40_77_0.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:42740
http://beinenu.com/alonim
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 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

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

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

 עמ'( 71)  בלק לפרשת קרא דאורייתא""יהספר תדפיס מתוך 

 

 קריאת שמע שחרית וערבית  נושא בפרשה:

 

]קריאת שמע בבוקר קודם או אחר תפילין, כשחושש קריאת שמע בבוקר וקריאת שמע על המיטה 

או  ,כדי שישן מתוך ד"ת שיעבור זמנה, לקבל עליו עול מלכות שמים, בקריאת שמע על המיטה מצוה

  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י( שים חייבות בכך, ברכת המפיל[האם נסגולה מפני המזיקין, 

 מנחת אשר, תשע"ז  ]כג, כד[

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

ו ברכת הנהנין, מפני מה נתקנה, אמירת אשר יצר או ברכות שונות כברכת רעמים ארעי, ברכת השבח א

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

אורות    עולמות, רפ  ]כג, כד[  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(  בנסיעה במטוס או ברכבת[

מעיינות בני    מאור השבת, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ב   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    הגבעה, תשע"ג

 יששכר, תשע"ז

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

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

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

]כשמתפלל ויעבור זמן המג"א, האם עדיף לצאת ידי חובה בקר"ש תנאי בקריאת שמע של שחרית 

 נוה ההיכל, תשע"ג]כג, כד[  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י([  שבסדר הקרבנות בלא ברכות

]האם בכדי להספיק את 'סוף זמן קר"ש' ו'תפילה' צריך לסיים את כל התחלה בתפילה ובמצוות 

או די אם רק מתחיל, אם יודע שלא יספיק לסיים האם יתחיל,  קר"ש או התפילה, קודם לסוף הזמן, 

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

פורים שהתחילו ביום הפורים סמוך לשקיעה, בסעודת שבע ברכות שהתחילה ביום השביעי והסתיימה 

  עולמות, יב  ]כד, טז[ )נאום יודע דעת עליון(  ת הנישואין[בלילה, אין לברך בסופה את ברכו

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

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

 שלמים מציון, תשע"ו

הגר"א   ]או ברכת התורה[האם קריאת שמע היא המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוה 

 גניחובסקי, תשע"ו
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_40_73.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/12.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
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 ו"נשיח בחוקיך, תשע  ]מו,כט[ )מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א(הלכות קריאת שמע בזמנה 

 מחמדי התורה, תשע"ה  קריאת שמע עם תפילין של רש"י ור"ת

שלמים מציון,  [דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרם בע"פ]האם ניתן לקרוא קריאת שמע בע"פ? 

 תשע"ז

 שלמים מציון, תשע"ו]כה, ו[   ת מילהקריאת שמע בברי

 מעדני אשר, תשע"ה  מחמדי התורה, תשע"זפטור תורתו אומנותו מקריאת שמע ותפילה 

השמעת קול. מהו גדר ההלכה המחייבת את האדם ]  תפילהוהשמעה לאוזניו' בקריאת שמע '

להשמיע את קולו בקריאת שמע? האם המדד לכך הוא השמיעה האינדיבידואלית של האדם? איזה הבדל 

 תורה והוראה, תשע"ו   ?[ע לבין תפילהיש בין קריאת שמ

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

 שלמים מציון, תשע"ו   ממלחמה, קר"ש מול גוליית, קר"ש בברית מילה[

 

 צער בעלי חיים  נושא בפרשה:

 

מעדני אשר,   ]כב, לב[ )על מה הכית את אתונך( ]מריטת נוצות אוז[ אדםהצורך לצער בעלי חיים 

  תשע"ה

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

 מעדני אשר, תשע"ההמאריך בשבת בלימוד לפני הסעודה האם עובר על איסור צער בעלי חיים   

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

עלי חיים, ציד למטרות שעשוע, אמירה לנוכרי בצער בעלי חיים, האם דין צעב"ח חל גם על רפואיים בב

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

 תשע"ב

]איסור אכילת בשר לאדם הראשון, צער בע"ח דאורייתא או דרבנן, לעבור איסור צער בעלי חיים 

הגר"א גניחובסקי,    איסור דרבנן למניעת צעב"ח, מה הותר לצורך צעב"ח, איסור דרבנן בקום ועשה[

 תשע"ז

]שביתת בהמתו, חי נושא את עצמו, שבות, מחמר, רכיבה על רכיבה על בעל חיים בשבת ויו"ט 

שלמים מציון,   מרכבה מצרית הרתומה לשני סוסים, מרכבת המשנה, שנים שעשאוה, צער בעלי חיים[

 תשע"ז

 שמעתתא עמיקתא, תשע"גהאכלת בעל חיים רעב מדין צער בעלי חיים   

 פניני מנחת חינוך, תשע"וצער בעלי חיים לבני נח   

 אורות הגבעה, תשע"ג   צער בעלי חיים מול איסור בל תשחית
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_01_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_01_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_07_73.pdf
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 כי לא נחש ביעקב  נושא בפרשה:

 

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

, דוגמאות מעשיות, זכות ניחוש מהות איסור ,ניחוש גדרי איסור ,תהלים על חולה] ענייני ניחוש

   עומקא דפרשא, תשע"ו  הישיבה בארץ לפורש מניחוש[

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

 להתחיל הישיבות 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 מודלל

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

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

 מעדני אשר, תשע"ו  "ניחוש"אכילת הסימנים בראש השנה ואיסור 

 פניני מנחת חינוך, תשע"והאם יש ממש בניחוש?   

האם יש , האם יש בקסמים משום איסור גניבת דעת]סם בהלכה והק –בין אחיזת ענים לכישןף 

 תורה והוראה, תשע"ז" ] בהם איסור תורה של "מעונן

 

 ר עניני הפרשה: שא

 

מה הייתה  ?ב'מוא אם בלק 'ראה' אז למה 'ויגר] באשר נעשה לאמורי? היאך ומה ראה בלעם

  "גהרב ברוך רוזנבלום, תשע)וירא בלק בן ציפור( ]כב, ב[   [המחלוקת בין בלק לעמו ביחס לישראל?

 מלאכת מחשבת, תשע"ז

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

   עולמות, קסא  ב[ ב,]כ  אדם, האם גם טרחת ת"ח הוי טורח הציבור, רב שמאריך בתפילה, זמן העיכוב[

 מחמדי התורה, תשע"ב

האיחוד בחידוד,  ]כב, ב[ ()וירא בלק בן ציפורהיחס בין בלעם לאביו ובין בלק לאביו במהלך הפרשה 

 תשע"ה

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

 הפרשה, תשע"ה

   )ובלק בן ציפור מלך למואב(  ]לגבי ייחוסה של רות, והיתר מואבית[האם היה בלק מואבי או מדיני? 

 כאיל תערוג, תשע"ה ]כב, ד[
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איך הצליחה האתון )שהייתה עוד ]מה רצה בלק לרמוז באומרו 'כלחוך השור את ירק השדה'? 

למה התכוונה האתון באמרה 'כי הכיתני זה שלוש רגלים'? ומה  מתקופת אאע"ה( לשרוד כל כך הרבה..?

)כלחוך השור את  [אל בראש השנה?פשר הדקדוק הלשוני במשפט זה? מדוע ניסה בלעם לקלל את עם ישר

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"הירק השדה( ]כב, ד[  

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

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

 מעדני אשר, תשע"ה  ]כב, ו[ )אשר תברך מבורך(]ברכת הדיוט[ האם יש תועלת בברכת גוי 

נוה   ]כב, ו[ )לכה נא ארה לי את העם(הריגה או כיבוי דליקה בשבת על ידי שם קדוש או סגולה 

 ההיכל, תשע"ה

]האם מקיימים בה מצוה, האם ניתן לקיימה בזמנינו, קפה ועוגה, האם מעלת וסגולת פת שחרית 

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

 מאור השבת, תשע"ו כב, יב[])כי ברוך הוא( פירוש מילת "ברוך" 

הלא גם רבי יוסי ]אמר: "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב" מדוע נדרש בלעם לגנאי מפני ש

)אם יתן  [ ב ואבנים טובות ומרגליות שבעולםבן קסמא בפרקי אבות אמר: "אם אתה נותן לי כל כסף וזה

בית מדרש ישיבת מיר,   קול יעקב, תשע"ז   אשכול יוסף, תשע"ד  ]כב, יח[  לי בלק מלא ביתו כסף וזהב(

 תשע"ז

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

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

 אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהםשאר הנביאים, ונבואת בלעם ] נבואת משה נבואת

מהו הבוחר , הנאמרים באמת. ברוך אתה ה' הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובנביאי האמת וצדק

שפת אמת,   ת הגבעה, תשע"זואור ]כב, כ[ (ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה) [בתורה

 תרמ"ט

 'מדוע המשנה משווה בין 'תלמידיו של אאע"ה]  ?כיצד חשב בלעם להדמות לאברהם אבינו ע"ה

 הרב ברוך רוזנבלום, תשס"ט)ויקם בלעם בבוקר( ]כב, כא[  ? [ל'תלמידי בלעם' ולא בין אברהם לבלעם

ימי תשובה כימי רחמים? 'עמי  10מדוע נקבעו ]מדוע רצה בלק לקלל את עם ישראל דווקא בר"ה? 

)כי הכיתני זה שלוש  [מה יש לזכור? מדוע ביקש בלעם לעקור דווקא את שלושת הרגלים..? -זכור נא'

 הרב ברוך רוזנבלום, תש"ערגלים( ]כב, כח[  

בלעם את ]המבדלת ביו קודש לחול, ובין התורה המסורה לנו, לליקוטי פי האתון שנבראה בערב שבת 

 פניני אי"ש, תשע"ז   ]כב, כח[)ויפתח ה' את פי האתון( מה שנוח לו לקיים[ 

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

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

 אורות הגבעה, תשע"ד  ]כב, לח[)הדבר אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר( נבואתו של בלעם 
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, בושת האדם, בזיון המת המוטל בחמה, ותי]התרת איסור דרבנן מפני כבוד הבר גדול כבוד הבריות

, וסיף בדימוי מלתא למילתאהאם רשימה סגורה או ניתן להונקיון הגוף, בדידותו של  האבל,  בית הכסא

, או מדין פטור השבת אבידה של זקן ואינה 'קלון'מקור הדיען מדין הריגת בהמה של דחויה ולא הותרה, 

מנחת )ואותה החייתי( ]כב, לג[  כבוד חברים[ חביב אדם שנברא בצלם, כבוד הבריות בגוי,  לפי כבודו, 

 אשר, תשע"ו

מלאכת כג, ח[ ] ל(אה )מה אקוב לא קב ברית כרותה לשפתיים[קללה לאדם רשע, ] ת אדם על חבירוקלל

 אוצרות אורייתא, תשע"ז       מחשבת, תשע"ז

האיחוד בחידוד,  כג, ח[] ל(אה )מה אקוב לא קבוכיצד מנעו ה' מקללה[ ]באיזה שם ביקש בלעם לקלל? 

 תשע"ג

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

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

 עולמות, רז

]מקור האיסור, בספק רשע, שיעור ההרחקה, הפסק מחיצה מלמטה או רק צדיק  קבורת רשע ליד

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

)מי  ]ביאור מדרש פליאה, אחריות המשלח את שליח המצוה[המצוות שמקיימים בני ישראל בעפר 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו מנה עפר יעקב( ]כג, י[

 פניני אי"ש, תשע"זר ואיל במזבח( ]כג, יד[ )ויעל פמתוך שלא לשמה בא לשמה 

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

 תשע"ז

מה פעל אל( כעת יאמר ליעקב ולישראל ) ]אל יתייאש אדם מן הרחמים[ כל דעביד רחמנא לטב עביד

 שלמים מציון, תשע"ז ]כג, כג[

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

 שלמים מציון, תשע"ה [כד

 ע"גמעיינות מהרצ"א, תש  ]כג, כד[ )לא ישכב עד יאכל טרף, ברש"י(קביעות עיתים לתורה בלילה 

)לא ישכב עד ה? והלא ברכה זו נתקנה על השינמדוע מבקשים על לימוד תורה בברכת המפיל 

 אשכול יוסף, תשע"ו  ]כג, כד[יאכל טרף ודם חללים ישתה, ברש"י( 

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

מחילה, חלונות כיום בחדרי מדרגות, בניין הבנוי מול בניין, שיעור ההרחקה, מחיצת זכוכית אטומה 

)וירא את ישראל שוכן לשבטיו,  האם מועילה, היזק ראיה ארעי או קבוע, האם שייך מנהג בנידון זה[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    "בהגר"א עוזר, תשע   תורה והוראה, תשע"ד   עולמות, קי   ]כד, ב[ברש"י( 

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

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

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

 שיח השדה, תשע"ד   כאיל תערוג, תשע"ד   עומקא דפרשה, תשע"ד   עולמות, רסג ]כד, ב[
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כד, ])נאום הגבר שתום העין( בלעם רצה שהבריות ירדפו אחר תאוות לבם ולא יביטו אל האחרית 

 שבילי פנחס, תשע"ז ג[

]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[ 

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

 כאיל תערוג, תשע"ה

מה עמד מאחורי המעברים ]? מפני מה נתייחדה פרשת בלעם עד כדי שרצו לקבעה בקריאת שמע

)כרע שכב   [תכונותיו של האדם מלוות אותו לעולם האמת ממקום למקום בנסיון לקלל את עם ישראל?

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"אכארי( ]כד, ט[  

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

 פנחס, תשע"ג

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

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

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

 שלמים מציון, תשע"ז    שפת אמת, תרל"א   דברים הרבה, תשע"ג   מאור השבת, תשע"ד  יג[

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

 יששכר, תשע"ב

)אשורנו ולא קרוב,  ת בית המקדש בשבת[]ביאת המשיח וההכנה לקראתו, בניהציפיה לביאת המשיח 

 עומקא דפרשה, תשע"ג  ]כד, יז[ברש"י(  

  ה, ג[)ויצמד ישראל לבעל פעור( ]ככיצד עבדו ישראל לבעל פעור הרי המן היה נבלע באבריהם? 

 זרע שמשון, תשע"ז

אחיו את  ויקרב אל)  של כ"ג[ והאם לא צריך סנהדרין ]תקלה וקלון,הריגת הנבעלת לגוי, מאיזה דין? 

 אורות הגבעה, תשע"ז  ]כה, ו[ המדינית(

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

 הגר"א עוזר, תשע"א

והנה איש ) ]האם היו מקבלים גרים כשיראל בטובה, והקשר לגיורה של ציפורה[האם כזבי התגיירה? 

 יחוד בחידוד, תשע"דהא ו[ ]כה,(  מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה

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

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

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

  חובסקי, תשע"דהגר"א גני    דובב שפתיים, תשע"ב   תש"ע   הגר"א עוזר, תשע"ג  ]כה, ז[בידו( 
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מדוע רק בשעת מעשה, מדוע רק אם נעשה בפרהסיא, אם נשאל לבי"ד אין מתירין ]קנאין פוגעים בו 

קולמוס   ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(  [, מראה אחד שיכול לשנות את האדםתלו, מדוע אין כך בעבירות חמורו

 יוסף, תשע"ז

בא  ]פנחס נחשב כרודף, ביכולת זמרי להפסיק את הרדיפה,לו הרג זמרי את פנחס, מה היה דינו? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(   [רממילא בביעובמחתרת וגנב חמץ בפסח החייב 

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

]נהג שאיבד מעצורי רכבו והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים,  ומציל הערות בדיני רודף

שני חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת פעולת הריגה או פעולת הצלה, 

)ויקח  ם שאינו בפנינו[והשני בלא חילול שבת, רפואה אחת שתציל לחיי שעה שבפנינו מול הצלת חיי עול

 שע"זהגר"א גניחובסקי, ת   ]כה, ז[ רומח בידו(

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

 תשע"ה

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

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

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

  ]כה, ח[ (יהםוידקור את שנ)  ]הנרדף שהרג, כשרבים רודפים את הנרדף וודאי יהרג[הורג גברא קטילא 

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

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

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

 תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  ח[

שבילי   ]הפטרה[)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 לא היה מודע לו ברכת הגומל, כשבשעת הנס 

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

 

 ימי בין המצריםי"ז בתמוז ו  :מענייני דיומא

 

 רץ כצבי, תשע"ז   לטוב ולמוטב -כבוד 

 מעיינות בני יששכר, תשע"זבחודש תמוז   -תיקון חוש הראיה 

 מים חיים, תשע"ו     שמעתתא עמיקתא, תשע"ההלכות מצויות לבין המצרים   
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הליכה למקום  ]ריקודים ומחולות, נגינה ושירה, דברים שיש להיזהר בהם,מהלכות ימי בין המצרים 

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

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

    חיים, תשע"ה

תחילת הצום, גמר הצום, טס ממקום משולחנו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל ] –הלכות ועניני י"ז בתמוז 

פי מראה עיניו או לפי הקרקע תחתיו, הקדמת למקום ויש הפרשי שעות, הנמצא במטוס ייחשב הזמן ל

הסליחות לפני שחרית, סליחות ואבינו מלכנו כשיש בעל ברית, עננו למי שאינו צם, ש"ץ שאינו צם, חולה 

שהתאמץ לצום האם מקבל שכר, נתגייר באמצע התענית, נשיאת כפים במנחה גדולה, נישואין ובר מצוה 

 פניני אי"ש, תשע"ז  בליל י"ז בתמוז[

ל י"ז, מעוברת, מינקת חלקית, גדר ]דין לינ קרליץ שליט"א מהגר" –הלכות ועניני י"ז בתמוז 

חולה, בליעת תרופה עם מים, חולה שהבריא, סדר אכילת חולה, ברכת כהנים במנחה גדולה, ברכה על 

נשיח בחוקיך,  נאנס ולא התפלל מנחה האם יאמר עננו בערבית דתשלומין[שתיית מים לפני הצום, 

 תשע"ז

]תחילת התענית, שיעור איסור אכילה, שאר עינויים, נשים וקטנים,  הלכות מצויות לימי התענית

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

שמעתא עמיקתא,     עומקא דפרשה, תשע"ב    שמעתתא עמיקתא, תשע"ה לה, דיני התפילות[  ברית מי

 תשע"ז

, והסתיים הצום במקום מוצאו, אך לא ביעד, הערב]הטס מ טיסה בתענית, הפרשי זמן בסיום הצום

או ימתין לסיום הצום  לאכול רשאי האםמה זמן סיום הצום לגביו, הטס מזרח והסתיים הצום מוקדם, 

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

 תעניתו השלים, בתענית התאריך קו את החוצה, םתענימ שעדיין למקום והגיע תעניתו סייםבחודש, 

 רץ כצבי, תשע"ז    עולמות, רסד  להתענות[ עתה שמתחילים למקום התאריך קו את עברו

 שמעתתא עמיקתא, תשע"באיסור בליעת מאכל שבין שיניו בתענית  

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

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

 נר יששכר, תשע"ג  ה' שפתי תפתח היא חלק מהתפילה[]האם 

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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