לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת נשא

פרשת נשא

באתר "בינינו" :
(קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני
אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שיח

משנתה של תורה

קול יעקב

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

לצפיה בעשרות

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

שיעורים על
פרשת נשא

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

באתר "בינינו" :

[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

נושא בפרשה :פרשת סוטה
נושא בפרשה :נזירות

למאגר עלוני

נושא בפרשה :ברכת כוהנים

פרשת השבוע

שאר עניני הפרשה:

ומועדים

נושא בפרשה :פרשת סוטה

(גם משנים

סמיכות פרשת סוטה לפרשת המעשרות [הפרשת חלה ע"י משגיח במאפיה נגד רצון בעל הבית] משכיל
לדוד ,תשע"ח

ביאור ציוויי התורה בעניין הסוטה

(איש כי תשטה אשתו) [ה ,יב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע

כיצד תועיל בדיקת סוטה ,הרי בידה לחשוב מחשבת פיגול לפסול את הקרבן? (והביא את קורבנה
עליה) [ה ,טו] מעדני אשר ,תשע"ב

קודמות)
באתר "בינינו" :

מדוע שבועת סוטה צריכה להיות בשם ה'? (האלה) מלאכת מחשבת ,תשע"ח

האם שעורים הם מאכל אדם או מאכל בהמה? (והביא את קרבנה עליה עשירית האיפה קמח
שעורים) [ה ,טו] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' יב)

ניתן להעביר או

הנס המתגלה בבדיקת הסוטה [הקשר שלו ל'פלא' הנזיר ,והאם הוא דומה לפעול הניסית של האורים
ותומים] (יתן ה' אותך לאלה ולשבועה) [ה ,כא] אורות הגבעה ,תשע"ז

להפיץ דף זה

גלגול שבועה (וענתה האשה אמן אמן) [ה ,כב] הגר"א עוזר ,תש"ע

בברכה שנזרעה זרע לאחר שתיית המים מרים

נועם אליעזר ,תשע"ח (עמ' ד)

ומעלה בו מעל – נבעלה באונס ,ברצון להצלת ישראל
נושאים שונים בפרשת סוטה

נועם אליעזר ,תשע"ח (עמ' ה)

ובתנאי שלא

[פחותה מגיל עשרים ,ברכת הנהנין על המים] (וענתה האשה אמן אמן)

[ה ,כב] מעדני אשר ,תשע"ב

גילוי שער האשה

לתועלת הרבים

[גילוי מקצת שערה ,דת משה ויהודית] (ופרע את ראש האשה ,ברש"י) אורות

הגבעה ,תשע"ח
עדות ובירור בדין הסוטה (וענתה האשה אמן אמן) [ה ,כב] אורות הגבעה ,תשע"ד

יבוצעו בו
שינויים

כתב פרשת סוטה בשבת האם חייב? [כתב העומד להימחק] מעדני אשר ,תשע"ח

הצורך בדין מיוחד לאסור שינוי בכתיבת פרשת סוטה

(וענתה האשה אמן אמן) [ה ,כב] במשנת

הפרשה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

(וכתב את האלות האלה הכהן בספר) [ה ,כג] זרע ברך,

שיעורים על

הוצאת שם רע על אדם כשר כדי לעצור מחלוקת [דברי הרמ"א] (וכתב את האלות האלה הכהן בספר)
[ה ,כג] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לג)

פרשת נשא

מחיקת הכתב במים ע"י הכהן בשבת (וכתב את האלות האלה הכהן בספר) [ה ,כג] אספקלריא ,תשע"ח
(עמ' מד)

באתר "בינינו" :

כתיבת מגילת סוטה על עור בהמה טמאה
תשע"ה

אם מניחים במי הסוטה דבר מר כלענה ,האם מתקיים דין השקאת הסוטה? (ומחה אל מי המרים
והשקה את האשה ,את מי המים) [ה ,כד] מלאכת מחשבת ,תשע"ח
האם אפשר להשקות אשה סוטה ,כשבעלה חטא וחזר בתשובה? (ונקה האיש מעוון) [ה ,לא] פניני
חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' יא)

בית דין הגדול בהשקאת סוטה

למאגר עלוני

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נא)

האם יכולה הסוטה לאסור עצמה את המים בקונם כדי שלא יוכלו להשקותה בהם? [השקאה בעל
כורחה ,כפיה להתיר נדרה ,הפרת הבעל ,עשה דוחה לא תעשה ,בעידנא] (והשקה את האשה) [ה ,כד] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ו

כשהעם פרוצים בעריות ,אין מועילה בדיקת סוטה ,גם אם בעלה כשר

(בתוך עמך) [ה ,כא] בינת

החכמה על משך החכמה ,תשע"ח

ספק טומאה ברשות היחיד [מקוה שנמדד ונמצא חסר ,ספק טומאה ברשות היחיד ויש בו חזקת טהרה,
כשההכרעה אינה יכולה להיות אמת  -טמא שנגע בחבית אחת בלבד ולא ידוע איזה חבית אי אפשר ברשות
היחיד לאסור את כל החביות] (והיא נסתרה) [ה ,יב] שלמים מציון ,תשע"ח
כשהבועל גוי אין המים בודקין (בקרב עמה) [ה ,כז] בינת החכמה על משך החכמה ,תשע"ח

היאך אמרה חנה שאם לא תיפקד בבן זכר תסתתר וישקוה מי סוטה וממילא תפקד ,והלא יש
כאן איסור יחוד ומחיקת השם? (ואם לא נטמאה...ונקתה ונזרעה זרע) [ה ,כח] אשכול יוסף ,תשע"ד

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

תשע"ו תשע"ז אשכול יוסף ,תשע"ח
ראיות מדעיות (דנ"א) בהלכה (אם נטמאה ותמעל מעל באישּה ...ובאו בה המים המאררים למרים) [ח,
כז] תורה והוראה ,תשע"ד עולמות ,קיח

נושא בפרשה :נזירות

להפיץ דף זה

קדושת הכהן מול קדושת הנזיר [מדוע נטמא הכהן לשבעת הקרובים והנזיר לא] משכיל לדוד ,תשע"ח

האב מדיר את בנו בנזירות [מאיזה גיל ,בעודו עובר ,משנולד ,מהגיעו לגיל חינוך] והאם אינה יכולה
להדיר בנה בנזירות [וחנה שכנעה את בעלה להדירו ,או שכנעה את בנה כשגדל ,או שחנה שאני] מגישי
מנחה ,תשע"ה

האם נזיר שנטמא חייב להישאל על נזירותו?
גניחובסקי ,תשע"ח

ניתן להעביר או

[ואם כן כיצד חייב לגלח ולהביא קרבן] הגר"א

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

חטאו של הנזיר

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לח)

נדר נזירות שתחול יום אחד לפני מיתתו

[האם חלה יום אחד ,שלושים יום ,או לעולם] הגר"א

גניחובסקי ,תשע"ז

לצפיה בעשרות

[התרחקות מהתמכרות ,הרחקה מה'פלא'פון] (איש כי יפליא

שיעורים על

מדוע הוקש כבוד הנזיר לכהן גדול? [מהו 'נזר הנזיר' ,החובה לנצל את ההזדמנויות הרוחניות שה'
מקרה לפניך] (איש...כי יפליא...נדר נזיר) [ו ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג

פרשת נשא

ה'פלא' הגדול שבנזירות  -קידוש עצמי
לנדור) [ו ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ז

נזיר האסור ביין ואסר עצמו גם בקונם מחלב ,ומפני רפואה חייב לשתות שיעור מאחד מהם ,מה
ישתה? [הקל הקל תחילה ,חצי שיעור מכל אחד מהם ,נדר קל מנזירות] (מיין ושכר יזיר) [ו ,ג] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

נזיר גזלן ,האם מותר להשקותו יין ולשכרו ,כדי להשיב את הגזילה? [לפני עיוור ,מה חמור יותר]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
קיבל עליו נזירות שמשון ,ועבר ושתה יין ,האם יכול להישאל על נזירותו? עשר עטרות ,תשע"ח

למאגר עלוני

האם יש דין להקדים נזיר כמו להקדים כהן? (כל ימי נזרו קדוש הוא לה') [ו ,ח] מעדני אשר ,תשע"ב

הקשר בין אבשלום לבין הנזיר שבא מן הדרום בימי שמעון הצדיק

(כל ימי נזרו קדוש הוא לה') [ו,

פרשת השבוע

ח] שבילי פנחס ,תשע"ב
האם נזיר רשאי לגלח שערו ע"י חומר כימי? פניני מנחת חינוך ,תשע"ו
האם יש מצוות עשה לגדל שער בנזיר מצורע? אורות הגבעה ,תשע"ח
גדרי נזירות שמשון (כל ימי נזרו קדוש הוא לה') [ו ,ח] אורות הגבעה ,תשע"ג

ומועדים
(גם משנים

הנזיר [חשיבות הנזיר ,חטאת נזיר ,נזירה שהפר לה בעלה ,מצוה או חטא ,בגדר איסורי הנזירות ,נדרי
נזירות ,טומאה לנזיר כהן] (כל ימי נזרו קדוש הוא לה') [ו ,ח] עומקא דפרשה ,תשע"ג

קודמות)

ענינו של הנזיר והלימוד ממנו [הדרך לשמור את מעלת קבלת התורה ,הנזירות קדושה או חטא] הגר"ד
כהן  -אוסף גיליונות ,תשע"ח (עמ' ח)

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :ברכת כוהנים
ניתן להעביר או
עניני ברכת כוהנים במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל [כהן עם מידות רעות ,כוונת הכהן בברכת
כוהנים ,כוונת השומע בברכת כוהנים ,שומע כעונה בברכה ,האם כהן ילך למקום שהוא כהן יחיד או
למקום שיהיו שניים ,כהן קטן שהרג נפש ,כהן שהלבין פני חברו ברבים ,להפסיק שמו"ע לשמוע ברכת
כוהנים ,להתרחק ממקום נעלי הכוהנים ,כשמקום החזן לפני מקום עמידת הכוהנים ,ברכת ישראל את
בניו] (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] כאיל תערוג ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

ברכת כוהנים ב'קולו של רם' (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] מאור השבת ,תשע"ד

העומד באמצע שמונה עשרה ושומע ברכת כהנים
לענות אמן בברכת כהנים כשמתפלל עם הש"ץ

פניני הלכה  -אוסף גיליונות ,תשע"ח (עמ' ל)

פניני הלכה  -אוסף גיליונות ,תשע"ח (עמ' לא)

ברכת כוהנים ב'אהבה' (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] זרע ברך ,תשע"ה

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קריאת 'כהנים' קודם ברכת כוהנים

נועם אליעזר ,תשע"ח (עמ' א)

ברכת כוהנים בכהן רווק [אינו שרוי בשמחה] (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] בארה של תורה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות

קריאה [אמירה] לכוהנים לנשיאת כפים [חיוב כהן אחד לשאת כפיו מדרבנן ,ושני כוהנים מדאורייתא,
אך כשלא קראו להם ,אף מדרבנן פטורים ,לכהן יחיד ,לשני כוהנים ,מדרבנן ,מדאורייתא] (אמור להם) [ו,

שיעורים על

כג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

נושאים שונים בברכת כוהנים [חיוב הכהן שיתברכו ,במקדש ובגבולין ,פסוקי ברכת כוהנים בברכת
התורה ,נטילת ידים בסמוך לברכת כוהנים ,יציאת כהן מביהכ"נ ,כהן שהרג את הנפש ,עמידת המתברך,
תרגום ברכת כוהנים ,נט"י לכהן עם הארץ ,איסור נשיאת כפים לזר ,שומע כעונה בברכת כוהנים ,הפיכת
קללה לברכה ,ברכת כוהנים באהבה] (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] עומקא דפרשה ,תשע"ה

פרשת נשא

באתר "בינינו" :

ברכת כוהנים  -מפגש בין שמים וארץ (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] זרע שמשון ,תשע"ה

המצוה להתברך בברכת כוהנים [המצוה לישראל חיובית או קיומית ,שומע כעונה ,כשהסיח דעתו,
כשיצא לדבר מצוה ,ש"ץ האם יעקור ממקומו ,מצות הישראל להתברך בברכת כהנים ,האם מצוותו לסייע
לכהן לקיים מצוותו ,או שבעצמו מקיים המצוה ,האם המצוה שיש לישראל להתברך מהכהנים היא מצוה
חיובית או מצוה קיומית ,ונפקא מינא האם כהן שנשא כפיו ובא לבית כנסת אחר ומצא ציבור מתפללים,
רשאי לשאת כפיו בברכה ,יציאה מבית הכנסת בשעת ברכת כהנים [יציאה לצורך השתתפות בברית
מילה] ,הסיח דעתו משמיעת הברכה או לא שמע תיבה אחת מברכת הכהנים ,האם קיים את המצוה
להתברך ,עניית אמן אחר ברכת כהנים כשעומד בקריאת שמע וברכותיה ,עומד בתפילת שמונה עשרה
והגיע הש"ץ לברכת כהנים ,מה יעשה ,איחר לתפילת שחרית שלא באונס ועומד בשמונה עשרה בשעת
ברכת הכהנים ,האם מתברך בברכת כהנים ,חיוב ההשתדלות לשמוע ברכת כהנים ,מתפלל ברחבת הכותל
המערבי ,האם יש חובה או ענין לעבור למנין נוסף לשמוע ברכת כהנים ,המעלה להתברך ב'ברכת הכהנים'
ההמונית סמוך לכותל המערבי ,ש"ץ שמקומו מאחורי הכהנים ,האם מחוייב לעבור ממקומו קודם חזרת
הש"ץ כדי לעמוד לפני הכהנים ולהתברך מהם ,אמירת 'ברוך הוא וברוך שמו' בשעת שמיעת הברכה ,חיוב
הנשים להתברך בברכת כהנים ,סיכום הדינים העולים משיטת החרדים להלכה למעשה] (כה תברכו את
בני ישראל) [ו ,כג] עולמות ,רח הגר"א עוזר ,תשע"ד תורה והוראה ,תשע"ח תורת המעדנים ,תשע"ח
אזמרה לשמך ,תשע"ח

כה תתברכו – המחשבה

והמעשה הנדרשים לקבלת ברכת כוהנים קובץ גיליונות ,תשע"ח (עמ' לט-

מז)

כהן בן א"י האם יכול לשאת כפיו במוסף ביו"ט שני של גלויות?

שמעתא עמיקתא ,תשע"ח

מדוע אין נשיאת כפים באשכז בחו"ל ובצפון הארץ בכל יום? [כהן הנושא את כפיו מקיים שלוש
מצוות עשה .וכן מנהג ארץ ישראל ,ומנהג הספרדים בחו"ל ,לשאת כפים בכל יום ,נהגו בקהילות
האשכנזים בחו"ל שאין נושאים כפים אלא בתפילת מוסף ביום טוב ,וטעמים רבים נאמרו בדבר ,מדוע
בני ארץ ישראל לא קיבלו טעמים אלו ,נסיונות הגר"א ובעל התניא לחדש נשיאת כפים בחו"ל בכל יום,
יסוד מצות נשיאת כפים מדין "עבודה" בציבור ,ועל כן יש להיזהר לשמוע את חזרת הש"ץ כדי שיתקיים
דין זה ,ונפק"מ לנשיאת כפים בחו"ל ,כהן אשכנזי המתפלל במנין של ספרדים בחו"ל ,האם יעלה לדוכן,
חידוש נשיאת כפים בחו"ל בקהילה של ספרדים שלא נשאו כפיהם ,הנוסעים במטוס לארץ ישראל ,האם
צריכים לשאת כפיהם ,בצפון ארץ ישראל מתי בטלה מצות נשיאת כפים במקומות אלו ,על ידי מי ,ומדוע,
האם צריך לחדש את נשיאת הכפים בצפון ארץ ישראל ,כפי שהיה בעבר ,קהילות במקומות אלו ששבו
לשאת כפים בכל יום ,האם צריכים לבטל מנהגם ,כהן בן א"י בחו"ל [או במנין בני חו"ל] ,בן חו"ל בא"י,
ובן ירושלים בגליל] (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] עולמות ,קנו נוה ההיכל ,תשע"ה פרי ביכורים,
תשע"ו אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כו ,כח)

שומע כעונה בברכת כוהנים [מנהג איטליה שכהן אחד מברך וכולם נושאים כפיהם ,דין 'קול רם' בשומע
כעונה ,שומע כעונה בסיפור יציאת מצרים ,כהן עילג] נוה ההיכל ,תשע"ז מעדני אשר ,תשע"ח
ברכת כוהנים במנחה של תענית ציבור [לפני ואחרי השקיעה] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נז)

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

בל תוסיף בברכת כוהנים [הוספת פסוקים ,אמירת 'יישר כח' לקהל או 'ברוכים תהיו' אמירת 'ריבונו
של עולם'] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סז)

לצפיה בעשרות

האם חובה על המתברך בברכת כוהנים לעמוד? מעדני אשר ,תשע"ח

טומטום כהן האם רשאי לשאת את כפיו?

(כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] מגישי מנחה ,תשע"ה

ברכת בנים בליל שבת בנוסח ברכת כוהנים (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] מחמדי התורה ,תשע"ה

ניגון בברכת כוהנים [הארכת הזמן בכדי שהקהל יאמר 'רבונו של עולם' ,הרמ"א הביא להלכה את מנהג
הכהנים להנעים בניגון בשעת ברכת הכהנים ,וכתב המג"א דהארכת הניגון מכלל הברכה היא" ,אך "אם
מאריך הרבה הוי הפסק" .וצ"ב מה החילוק בין "מאריך הרבה" שנחשב הפסק ,לניגון שלא מאריך בו
שאינו נחשב כהפסק ,ש"ץ שמאריך בתפילה מחמת ששמח בלבו על שנותן הודאה להשי"ת בנעימה תבוא
עליו ברכה ,ומכל מקום כל שמאריך בתפילתו לא טוב עושה ,מתי האריכות בתפילה מהווה הפסק ,ניגון
של ואמרו אמן ,הוי הפסק" ,וצ"ב מדוע באופן זה הניגון נחשב כהפסק בתפילה ,האם מותר לכפול פסוקים
או תיבות כדי להתאימם לניגון בתפילה ,והאם מותר לנגן את אמירת שם השם ,לזמר עם הש"ץ תיבות
שכבר נאמרו ביחיד ,פיזום מנגינה ללא מילים במקום שאסור לדבר [כגון בין ברכת המוציא לאכילה],
להתאים ניגון נכרי או מחלל שבת לפסוקי תפילה ופיוט ,ניגון עכו"ם מבית תיפלתם ,ניגון שהלחין נכרי
לפסוקי תהלים ,שמיעת ניגוני נכרים ,שירת ניגון שהלחין יהודי ששמועתו רעה ,מעלת הניגון ובפרט
בשעת התפילה ובברכת כהנים] (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] עולמות ,רנח מעדני אשר ,תשע"ח

חציו כהן וחציו ישראל ,או ספק כהן ספק ישראל ,האם רשאי לשאת כפיו?

הגר"א גניחובסקי,

תשע"ג

שיעורים על
פרשת נשא

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

כיצד יוצאים ידי חובה גם העם שבשדות בברכת כוהנים? (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] מחמדי
התורה ,תשע"ה

ומועדים

ישראל המברך ברכת כוהנים [על הדוכן ,רב את תלמידו ,הורה את בנו ,ברכת הבנים בלילות שבת ,ביד
אחת או בשתי ידים ,זר המברך ברכת כהנים עובר באיסור עשה ,ומובא בשם הגר"א שלא הסכים למנהג
לומר ברכת כהנים כשמלוה את חברו ,נהגו לברך בנשיאת כפים [ויש ענין גדול בברכה שנעשית דווקא
באופן של נשיאת כפים] כגון :הילדים בערב שבת ובערב יום כיפור ,בפדיון הבן  -כהן מברך את הילד
בנשיאת כפים ואומר פסוקי ברכת כהנים ,בהטבת חלום ובבר מצוה נאמרים פסוקי ברכת כהנים ,מדוע
אין בכך איסור עשה ,לברך ברכת כהנים :בלא נשיאת כפים ,וכשמכוון בפירוש שלא לקיים בכך מצות
ברכת כהנים ,כמו כן יש לדון ,האם איסור ברכת כהנים בזר נאמר רק בבית המקדש ,אופני היתר נוספים
מתי אין איסור ברכת כהנים בזר ובכהן ,ברכת כהנים כוללת ב' הלכות[ :א] ברכה [ב] עבודה .ולפי זה
יבואר אימתי אין לזר ולכהן לברך ברכת כהנים] (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] עולמות ,ו תורת
המעדנים ,תשע"ח

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ברכת כוהנים ברמקול אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כ)

ברכת כהנים  -טוב עין הוא יברך

עשר עטרות ,תשע"ח

ניתן להעביר או

צילום ברכת כוהנים [בתפילת שחרית רגילה ,ובחוה"מ בכותל] קול יעקב ,תשע"ו
ביטול חטא העגל [ביטול בשישים] ע"י ברכת כוהנים (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] שבילי פנחס,
תשע"ג

ענית אמן אחר ברכת כוהנים ע"י החזן

(כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ה

האיחוד בחידוד ,תשע"ג
כהן בעל מום :פסולי כהונה בברכת כוהנים (כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] תורה והוראה ,תשע"ה

מדוע מברך הקב"ה את עמו ישראל ע"י הכוהנים ולא על ידי חכמי ישראל?
בניו ...כה תברכו את בני ישראל) [ו ,כג] אשכול יוסף ,תשע"ג

תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

(דבר אל אהרן ואל

יבוצעו בו

כהן שאין לו טלית לנשיאת כפים ,היכסה ידיו במגבת? תורת המעדנים ,תשע"ח

שינויים

כהן שיש לו שונא בבית הכנסת ,האם יכול לברך ברכת כוהנים? [באהבה] מעדני אשר ,תשע"ח

לצפיה בעשרות

ברכת כוהנים 'באהבה' תנאי בחלות הברכה זרע ברך ,תשע"ח

ברכת הקשת או ברכת כוהנים בבית הכנסת
חליצת נעל בברכת כוהנים
בל תוסיף בברכת כוהנים

קול יעקב ,תשע"ז

שיעורים על

מחמדי התורה ,תשע"ה

[ברכה נוספת ,פסוק נוסף ,ברכת אהרן את העם] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

תורת המעדנים ,תשע"ח
נשיאת כפים לכהן שהרג טריפה אורות הגבעה ,תשע"ג
ברכת כהנים כשיש גויים בבית הכנסת [עובדים סיעודיים זרים] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' ו)

פרשת נשא

באתר "בינינו" :

נשיאת כפים לכהן שעשה אדם טריפה פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' סו)

כמה פעמים ביום חייב כהן בברכת כוהנים [קראו לו פעם שניה ביום ,עלה ללא שקראו לו ,השוואה
לדין הנחת תפילין פעם שניה ביום] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

עמידה בברכת כוהנים

למאגר עלוני

אשר ליהודה ,תשע"ד

חיוב הברכה לפני פסוקי ברכת כוהנים [דברי רבי אלעזר בן שמוע ,הוא תיקן את הברכה ,אמירת ריבון
העולמים ,לא יצא בברכה מדין שומע כעונה ,הגיע מאוחר האם ידלג את הברכה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

פרשת השבוע

כהן הפסול מדרבנן ,האם חייב לצאת בברכת כוהנים [כשיש בבית הכנסת רק פסולים ,כשיש גם
כשרים] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

ומועדים

פריסת כפים בברכת כוהנים

שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ב

לדלג 'על הניסים' בתפילה כדי להספיק ברכת כוהנים
נשיאת כפים לכהן שעל ידיו כתובת קעקע

עולמות ,תכד

נוה ההיכל ,מקץ תשע"ה
תורה והוראה ,תשע"ז

ביאור דברי רבה בר בר חנה ע"פ ברכת כוהנים [ברכת כוהנים כזמן מסוגל לתפילה] נפלאות שמשון,
תשע"ה

נשיאת פנים לישראל בזכות ברכה על כזית פחות מכדי שביעה

האיחוד בחידוד ,תשע"ד תשע"ב

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

נשיאת כפים בכהן שאינו מתענה ביום הכיפורים [בשחרית ,בנעילה] רץ כצבי ,תשע"ו

כהן שהלבין פני חברו ברבים האם יכול לשאת כפיו?

[הרג את הנפש לא ישא כפיו] שיעורי הרב יו"ט

זנגר שליט"א ,תשע"ח

הטבת חלום בנשיאת כוהנים [בחו"ל] [בתפילה ,בתענית ,בנשיאת כפיים ,בחו"ל ,המחבר דן בשלושה
מקומות בשולחן ערוך בהלכות אלו ,ושלוש עצות עיקריות נאמרו בזה :תפילה  -יתפלל "ריבונו של עולם"
בשעה שהכהנים נושאים כפיהם ,הטבת חלום  -יאמר בפני שלושה מאוהביו את נוסח "הטבת החלום",
תענית  -כלשון חז"ל" :יפה תענית לחלום כאש לנעורת" ,כוחה וסגולתה של "הטבת החלום" ותענית
להפוך חלום רע לטוב ,החלומות הולכים אחר הפה ולכן יבקש שיפתרו את החלום לטובה ,כיצד משפיע
הפתרון על הגשמת החלום לטובה ,אלו חלומות צריכים את תיקון ,הזמן המדויק של אמירת "ריבונו של
עולם" להטבת חלומות בשעת ברכת הכוהנים בחו"ל או בארץ ישראל ,אמירת רבש"ע כשאין נשיאת
כפים ,האם הש"ץ או המקריא כוהנים אומרים רבש"ע ,בפני מי מטיבים את החלום [קרובים או קטנים],
נשים בהטבת חלום ,הטבת חלום בשבת ,חלם חלום רע על חברו מי מיטיב את החלום ,תענית חלום:
חובה או רשות ,כשמתענה האם צריך גם להיטיב את החלום ,תענית חלום בשבת ובימים טובים ,תענית

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

חלום בזמנינו ,עצות נוספות להטבת חלומות רעים :תשובה ,צדקה ,תענית דיבור ,טבילה במקוה ,כפרות,
להימנע מלספר החלום ,מאן דלא קפיד לא קפדי בהדיה ,עצות להינצל מחלומות רעים] [לז ,יא] עולמות,
רלו תורה והוראה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על

ברכת כוהנים במחנה אושוויץ קובץ גיליונות ,תשע"ח (עמ' מו)
אהרן ששמח בגדולת אחיו הצעיר זכה לברכת כוהנים המסתיימת ב'שלום' שבילי פנחס ,תשע"ח

פרשת נשא

שאר עניני הפרשה:
הקשר בין פרשת נשא לחג השבועות

באתר "בינינו" :
(נשא את ראש) [ד ,כב] בארה של תורה ,תשע"ז

הקשר בין פרשת נשא לחג השבועות [גר שנתגייר כקטן שנולד ,גרות מתן תורה] (ואם אין לאיש גואל)
[ד ,כב] תורה והוראה ,תשע"ח בארה של תורה ,תשע"ז

אין אומרין שירה אלא על היין

(כל הבא לעבוד עבודת עבודה) [ד ,מז] זרע ברך ,תשע"ד

עיקר שירה בפה או בכלי (לעבוד עבודת עבודה) [ד ,מז] אשר ליהודה ,תשע"ד

זרע ברך ,תשע"ב

בן לוי מגיל חמישים האם יכול עדיין לשורר? (מבן ששים שנה ומעלה ..עבודת עבודה ,ברש"י)
[ד ,מז] נועם אליעזר ,תשע"ח (עמ' ח)

מגע הזב לענין שילוח מחנות וטומאה הותרה בצבור

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

(וישלחו מן המחנה) [ה ,ב] זרע ברך ,תשע"ג

הקשר בין כל חלקי הפרשה וההפטרה [מי הוא 'כל צרוע וכל זב' ,כיצד הנזיר והמשכן מכפרים על
חטא אדם הראשון ,מדוע במניין בני גרשון נאמר 'גם הם'] (כל צרוע וכל זב) [ה ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום,
תשע"ה

ממתי חלה קדושת מחנה לויה [מהקמת המשכן בר"ח ניסן ,בר"ח אייר ,ימי המילואים] ובמהלך
המסעות (וישלחו מן המחנה) [ה ,ב] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

על מי מוטלת מצוות שילוח טמאים מן המחנה? [האם היחיד הטמא מצווה לשלח את עצמו ,או היוא
דין על הציבור  -בית הדין ,מהמרב"ם משמע דהחיוב הוא על הטמא ,האדם נידון כבית דין על עצמו]
(וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש) [ה ,ב] מלאכת מחשבת ,תשע"ח
כיצד חיו הלווים עם נשותיהם במחנה לויה? [כמה אגפים במחנה לויה] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

מצוות וידוי על חטא [הכשר הקרבן או מצווה בפני עצמה ,הרהר תשובה ועדיין לא החזיר הגזילה]

ניתן להעביר או

(והתוודו את חטאתם אשר עשו) [ה ,ו] המצוות בפרשה ,תשע"ו

האם תשובה מועילה בלא וידוי [המקדש את האשה ע"ד שהוא צדיק גמור ,תשובה מאהבה מול תשובה
מיראה] (והתוודו את חטאתם אשר עשו) [ה ,ז] במשנת הפרשה ,תשע"ה
שליטת האדם על מחשבתו (והשיב את אשמו בראשו) [ה ,ז] מדי שבת בשבתו ,תשע"ז
האם אומרים וידוי בכל יום? [תחנון ,י"ג מידות] (והתודו את חטאתם אשר עשו) [ה ,ז] מעיינות מהרצ"א,
תשע"ה

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

חוטא אחד יאבד טובה רבה (והתודו את חטאתם אשר עשו) [ה ,ז] מדי שבת ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

שעבודא דרב נתן [למרות שהמלוה אינו יכול למחול החוב כי חב לאחריני ,מדוע לא יכול לבטל תשלום
החוב בטענת מיגו שאז תועיל תפיסה לגביית החוב] (ונתן לאשר אשם לו) [ה ,ז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח
(ז' תירוצים)

לצפיה בעשרות

חובת גמ"ח להחזיר דמי פקדון שהמנהל גנבם ולא הפקידם (איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם
למעול...והשיב את אשמו בראשו) [ה ,ו-ז] נוה ההיכל ,תשע"ד

שיעורים על

גר שמת ללא יורשים [גר גדול צריך לוודא שאין לו קרובים ,גר קטן אין צריך לוודא ,כיצד היה לגר קטן
ממון מדאורייתא ,ירש את אביו הגוי ,דעת אחרת מקנה לו ,קיבל שכר מעשה ידיו ,זכה בתביעה בדיניהם,
הוא בר דעת והוי 'גדול' בבני נח ,אומן קונה בשבח כלי] (אם אין לאיש גואל ,ברש"י) [ה ,ח] הגר"א גניחובסקי,

פרשת נשא

תשע"ז

גר קטן מדאורייתא [כיצד נתגייר ,אמו התגיירה כשהיתה מעוברת ,אמו התגיירה כשהיה העובר פחות
מבן ארבעים יום] (אם אין לאיש גואל ,ברש"י) [ה ,ח] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

(אשר יקריבו לכהן) [ה ,ט] זרע ברך ,תשע"ה

ביאור דברי הרמב"ן שביכורים טעונים הגשה

כהן שחטף מתנות כהונה [טובת הנאה] (ואיש את קדשיו לו יהיו) [ה ,י] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סה)

נטילת עפר או עשבים מהכותל המערבי [ישיבה בכותל המערבי ,עד היכן מותר להתקרב ,הכנסת ידים
בין שורות האבנים ,קדושת מקום המקדש בזמן הזה ,המגורים בירושלים ,שמירת מקום המקדש ,נטילת
פירור מאבני הכותל כסגולה ,מעילה בעפר מקום המקדש ,שימוש באבני הכותל לבימה בבית כנסת ,עפר
ואבנים] (ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן) [ה ,יז] אוצרות אורייתא ,תשע"ח

האם קיים חשש מחיקת שם ה' כאשר הכתב הפוך?

(וכתב את האלות האלה הכהן בספר ומחה אל

מי המרים) [ה ,כג] פניני חשוקי חמד ,תשע"ח (עמ' ז)

ענינים שונים בעניית 'אמן' [בברכת כוהנים ,ברכת קטן ,ברכה השנויה במחלוקת ,אמן על בקשה,
משמעות אמן ,כוונת עניית אמן ,אמן יתומה ,אמן על ויצמח פורקניה ,גדול העונה אמן] (וענתה האשה אמן

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

אמן) [ה ,כב] עומקא דפרשה ,תשע"ב
בדין רובו ככולו והמסתעף [בטבילה ,בחציצה ,במנין ,בהכרעת הרוב] (וכי ימות מת עליו בפתע פתאום
וטמא ...וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו) [ו ,ט] אשר ליהודה ,תשע"ד

הקשר בין מתן תורה ובניית המשכן למנהגי החופה הנוהגים כיום [כיצד קרה שבקבלת התורה
חלק אכלו מתוך שמחה וחלק היו ביראה ,המקור לשטיחת העשבים /תפוחים /אילנות בבתי הכנסת בחג
השבועות] (ויהי ביום כלות) [ז ,א] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

שירה באמצע אמירת "שבע ברכות"

קודמות)
באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סג)

הקשר בין חג השבועות לפרשת נשא [מדוע נבחר נחשון להיות המקריב הראשון ,ההבדל בהתנהגותה
של ערפה ורות הנובע מהתנהגות סבן לוט] (נחשון בן עמינדב) [ז ,יב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א
האם השוו כל הנשיאים בקרבנותיהם? [ז ,י-פח] פניני אור החיים ,תשע"ז
מדוע זכה שבט יששכר להקריב שני בחנוכת המזבח? (ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר)
[ז ,יח] בארה של תורה ,תשע"ג
כלי השרת של הנשיאים היאך נתקדשו ומאימתי? [ז ,פד] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

~

~

~

~

~

~

~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]

יבוצעו בו
שינויים

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

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת נשא

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

