מראי מקומות לפרשת מסעי
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לבית ולמשפחה:
פנינים  -תשע"ד
שבת טיש  -תשע"ו
מידות טיש  -תשע"ו
מאורות הפרשה  -תשע"ב
עלון סיפורים להלכה שלמה – תשע" ו
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
סיפורי צדיקים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
נר לשולחן שבת  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב

נושא בפרשה :הורג בשגגה  -ערי מקלט
חומר עוו ן שפיכות דמים ,ומעלת ה"מקום" שבארץ ישראל (הערים אשר תתנו ללויים) [לה ,ו] נר
יששכר ,תשע"ו
הקשר בין הורג נפש בשוגג לבין ערי הלויים (הערים אשר תתנו ללויים) [לה ,ו] נר יששכר ,תשע"א

גדרם של ערי מקלט וערי הלויים(הערים אשר תתנו ללויים) [לה ,ו] שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ב
מדוע רופא אומן שהרג בשגגה גולה [בשונה מאב ורב] (לנוס שמה רוצח) [לה ,יא] אשכול יוסף ,תשע"ג
מצוות הליכה לעיר מקלט [דין על ביה"ד א ו על ההורג  ,רוצח שברח] (לנוס שמה רוצח) [לה ,יא]

המצוות בפרשה ,תשע"ו פניני המנחת חינוך ,תשע"ו

ערי מקלט ודין מאסר לפי התורה (לנוס שמה רוצח) [לה ,יא] תורה והוראה ,תשע"ג

עולמות ,רנט

חובת הגלות של רב לתלמיד או תלמיד לחבירו (רוצח מכה נפש בשגגה) [לה ,יא] מעדני אשר ,תשע"ד
מדוע הותר לגואל הדם להרוג את ההורג בשוגג (למקלט מגואל הדם) [לה ,יב] אשכול יוסף ,תשע"ד

מפני מה נצטווה משה להפריש שלוש ערי מקלט לעבר הירדן ? (את שלוש הערים תתנו מעבר
לירדן) [לה ,יד] מלאכת מחשבת ,תשע"ו
דין 'כוחו' לגבי רציחה [הניח אבן בראש הגג ונפלה ,זרק אבן כלפי מעלה ,הבעיר גדיש ,אישו משום
חיציו] (ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימות) [לה ,כ] הגר"א עוזר ,תשע"ד

גאולת דם ברוצח שהרג במזיד בלא התראה (והצילו העדה את הרוצח) [לה ,כה] מלאכת מחשבת,
תשע"ו
האיסור לצאת מעיר המקלט גם לפיקוח נפש [האם יועילו פיטורי הכהן הגדול] (אשר נס שמה) [לה,
כה] אשכול יוסף ,תשע"ה הגר"ח גניחובסקי ,תשע"ג
חייבי מיתת בי"ד ,שאי אפשר להמיתם במיתה הכתובה בהם (מות יומת המכה ,רוצח הוא) [לה,
כח] זרע ברך ,תשע"ו
דין מחילות שתחת עיר המקלט [מנהרות] (וישב בה עד מות הכהן הגדול) [לה ,כח] זרע ברך ,תשע"ו
הקשר בין גלות ההורג בשגגה בעיר מקלט למות הכהן הגדול (וישב בה עד מות הכהן הגדול) [לה,
כה] במשנת הפרשה ,תשע"ד

במשנת הפרשה ,תשע"ב מחמדי התורה ,תשע"ו

האם מותר לרוצח לברוח מגואל הדם (ורצח גואל הדם את הרוצח) [לה ,כז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

שאר עניני הפרשה:
הקשר בין מ"ב מסעות בפרשת מסעי לע"ב ימי חס"ד מי"ז בתמוז עד ראש השנה (ויכתוב משה את

מוצאיהם למסעיהם) [לג ,א] שבילי פנחס ,תשע"ו
מדוע העלימה התורה בסדר המסעות את מתן תורה (ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם) [לג ,א]
במשנת הפרשה ,תשע"ו
מ"ב המסעות שכל אדם עובר בחייו ,במשנת הבעש"ט (ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם) [לג ,א]
שבילי פנחס ,תשע"ג
הלכות והנהגות להולכי דרכים (אלה מסעי בני ישראל) [לג ,א] מעינות מהרצ"א ,תשע"ד

סייג לחכמה שתיקה (וישב על פי החירות) [לג ,ז] מידי שבת ,תשע"ו
מצות ישוב ארץ ישראל [האם יש מצוה ליישב את ארץ ישראל או רק הבטחה ,בזמן החורבן ,חיובית או
קיומית ,כללית על האומה ,או על כל יחיד ,כשפרנסתו בחו"ל ,קניית קרקע ללא התיישבות בה ,אמירה
לנכרי בשבות ,ישוב הארץ על ידי מי שעדיין אינו שומר מצוות ,ישוב בארץ ע"י תמיכה מחו"ל ,כשהוריו
המבוגרים בחו"ל זקוקים לו ,טעם המצווה ,מעלת הישיבה בה( .והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם
נתתי את הארץ) [לג ,נג] אשר ליהודה ,תשע"ד

עולמות ,רסה

גבולות ארץ ישראל [הגבול הדרומי ,הצפוני ,המערבי ,הר החרמון ,גבולות העתיד ,אילת] (ארץ כנען
לגבולותיה) [לד ,ב] עומקא דפרשה ,תשע"ה

כאיל תערוג ,תשע"ה

עולמות ,סד

דיני שמירה וזהירות בהליכה לים (וגבול ים והיה לכם הים הגדול) [לד ,ו] שלמים מציון ,תשע"ו
ברכה על ראית הים [מרחוק ,מקרוב ,בעת נסיעה ,נזכר אח"כ] (וגבול ים והיה לכם הים הגדול) [לד ,ו]
שלמים מציון ,תשע"ו
ברכת ציצית כשלובש בשעה שיוצא מהים [שיעור הזמן שהיה בלא ציצית ,שינוי מקום בלבישה ,לבש
ציצית אחרת] (וגבול ים והיה לכם הים הגדול) [לד ,ו] שלמים מציון ,תשע"ו
קבורה בחו"ל ליד חוף הים  -סמוך לא"י (וגבול ים והיה לכם הים הגדול) [לד ,ו] קב ונקי ,תשע"ו
מדוע הזהירה ה תורה על צער הגר [ובעניין בעלי תשובה] (ולגר ולתושב בתוכם) [לה ,טו] אשכול יוסף,
תשע"ו
פסיקת דין והלכה על פי אליהו הנביא או על פי שו"ת מן השמים [ביד משה] (אלה המצוות
והמשפטים אשר צוה ה' ביד משה) [לו ,יג] נוה ההיכל ,תשע"ד עולמות ,ד

חזק חזק ונתחזק [הפסק ,הבדל בין העולה לבין הקהל ,מי אומר ,טעם המנהג] (סיום הספר)
עומקא דפרשה ,תשע"ב

מעניני דיומא :תשעת הימים

דיני שבת חזון  -במשנתו של הגר"ח קנייבסקי דברי שי"ח ,תשע"ו
דינים הנוהגים מר"ח אב עד תשעת הימים הרב זילברברג ,תשע"ו
דיני האבלות הנוהגים מר"ח אב ואילך מאור השבת ,תשע"ה

מאור השבת ,תשע"ד

דיני תשעת הימים  -מפסקיו של הגר"נ קרליץ שליט"א נשיח בחוקיך ,תשע"ו נשיח בחוקיך,
תשע"ה

דיני תשעת הימים ו תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון הרב רובין ,בני תורה ,תשע"ב
בנייה ושיפוצים וקניית כלים ובגדים בתשעת הימים הרב רובין ,בני תורה ,תשע"א
כביסה גיהוץ ולבישת דברים מכובסים ותפירת בגדים ותיקונם בתשעת הימים הרב רובין ,בני
תורה ,תשע"א
מדוע רצה רב י לבטל אבלות תשעה באב שחל בשבת? אשכול יוסף ,תשע"ו
חובת האבלות על חורבן ירושלים פרי ביכורים ,תשע"ו

רוממות ,תשע"ו דרכי החיזוק ,תשע"ד

דיני תשעת הימים ות"ב שחל בשבת מים חיים ,תשע"ו
בישול בשר בתשעת הימים לסעודת מצוה לאחר ת"ב נוה ההיכל ,תשע"ב
החורבן והבנין  -בחיבור חיי העולם הזה לעולם הרוחני נר יששכר ,תשע"ה
בית המקדש השלישי של אש נבנה בשמים בזכות השתוקקות ישראל בכל הדורות שבילי פנחס,
תשע"ה
דין הרואה את מקום המקדש [ירושלים ,כותל מערבי ,ראה ולא קרע ,היה בשבת] מאור השבת,
תשע"ג
"בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי"  -היסח הדעת מהמעלה הרוחנית נר יששכר ,תשע"ד
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אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

~

~

תשע"ו ( 12עלונים)

תשס"ח תשע"א תשע"ב תשע"ד

תדפיס מתוך הספר " יקרא דאורייתא" לפרשת מסעי ,על דרך ההלכה החידוש
והפילפול ( 55עמ')

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

