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 (חינם )קישורים להורדה     נשאפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ג -פנינים 

 התשע"   תשע"ו  תשע"ז  - שבת טיש

 תשע"ו -מידות טיש 

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

 תשע"ד   התשע"   תשע"ז  - להתעדן באהבתך

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

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

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

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

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47175
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_35_75_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_35_75_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_60_77.pdf
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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 

  תש"ע  אתשע"  תשע"ג  תשע"ד  תשע"ה   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 139)  נשאלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 הניםוברכת כ נושא בפרשה:

 

הכהן   ת]כהן עם מידות רעות, כוונ שליט"א הנים במשנתו של הגראי"ל שטיינמןועניני ברכת כ

שומע כעונה בברכה, האם כהן ילך למקום שהוא כהן יחיד , כוהניםכוונת השומע בברכת  ,כוהניםבברכת 

להפסיק שמו"ע לשמוע  פני חברו ברבים,כהן קטן שהרג נפש, כהן  שהלבין או למקום שיהיו שניים, 

, ברכת כוהנים, כשמקום החזן לפני מקום עמידת הכוהניםלהתרחק ממקום נעלי ה , כוהניםכת רב

 כאיל תערוג, תשע"ז ו, כג[]  )כה תברכו את בני ישראל( [ישראל את בניו

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

 זרע ברך, תשע"הו, כג[  ]  )כה תברכו את בני ישראל(ב'אהבה'  כוהניםברכת 

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

 כוהניםחיוב כהן אחד לשאת כפיו מדרבנן, ושני ] לנשיאת כפים כוהניםל [אמירהאה ]קרי

 , מדרבנן, מדאורייתא[כוהניםלכהן יחיד, לשני , יתא, אך כשלא קראו להם, אף מדרבנן פטוריםימדאור

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  )אמור להם( ]ו, כג[

 בברכת כוהניםת פסוקי ברכ ,במקדש ובגבולין ,חיוב הכהן שיתברכו] כוהניםנושאים שונים בברכת 

  ,עמידת המתברך ,כהן שהרג את הנפש ,יציאת כהן מביהכ"נ, כוהניםת ידים בסמוך לברכת נטיל התורה,

הפיכת , כוהניםת שומע כעונה בברכ ,רנשיאת כפים לז איסור ,לכהן עם הארץ נט"י ,כוהניםתרגום ברכת 

 עומקא דפרשה, תשע"הו, כג[ ]  )כה תברכו את בני ישראל( [באהבה כוהניםברכת  ,קללה לברכה

 זרע שמשון, תשע"הו, כג[  ]  )כה תברכו את בני ישראל(מפגש בין שמים וארץ  - כוהניםברכת 

כשהסיח דעתו,  שומע כעונה, ]המצוה לישראל חיובית או קיומית, כוהניםהמצוה להתברך בברכת 

הגר"א     עולמות, רח ו, כג[  ]  )כה תברכו את בני ישראל(כשיצא לדבר מצוה, ש"ץ האם יעקור ממקומו[  

 עוזר, תשע"ד

 ליל[]מחלוקת השו"ע והרמ"א, מנהג חו"ל, מנהג צפת והג מנעות מנשיאת כפיים באשכנז ובגליליהה

 פרי ביכורים, תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ה   עולמות, קנוו, כג[  ]  )כה תברכו את בני ישראל(

 מגישי מנחה, תשע"הו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל(טומטום כהן האם רשאי לשאת את כפיו?  

 מחמדי התורה, תשע"הו, כג[ ] )כה תברכו את בני ישראל( כוהניםבנים בליל שבת בנוסח ברכת ברכת 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_35_75.pdf
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ו, ]  )כה תברכו את בני ישראל( ]הארכת הזמן בכדי שהקהל יאמר 'רבונו של עולם'[ כוהניםניגון בברכת 

  עולמות, רנחכג[  

הגר"א גניחובסקי, חציו כהן וחציו ישראל, או ספק כהן ספק ישראל, האם רשאי לשאת כפיו? 

 תשע"ג

ו, כג[  ]  )כה תברכו את בני ישראל(? כוהניםת בברכת כיצד יוצאים ידי חובה גם העם שבשדו

 מחמדי התורה, תשע"ה

 ,את בנו, ברכת הבנים בלילות שבתהורה  ,]על הדוכן, רב את תלמידו כוהניםישראל המברך ברכת 
 עולמות, וו, כג[  ]  רכו את בני ישראל()כה תב  [ביד אחת או בשתי ידים

 קול יעקב, תשע"ו  ]בתפילת שחרית רגילה, ובחוה"מ בכותל[ כוהניםצילום ברכת 

שבילי ו, כג[  ]  )כה תברכו את בני ישראל( כוהניםע"י ברכת ]ביטול בשישים[ ביטול חטא העגל 

 פנחס, תשע"ג

  מעיינות מהרצ"א, תשע"הו, כג[  ]  )כה תברכו את בני ישראל( החזןע"י  כוהניםת אמן אחר ברכת עני
 האיחוד בחידוד, תשע"ג

 תורה והוראה, תשע"הו, כג[  ]  )כה תברכו את בני ישראל( כוהנים: פסולי כהונה בברכת כהן בעל מום

)דבר אל אהרן ואל  ?ולא על ידי חכמי ישראל כוהניםה "יאת עמו ישראל עהקב"ה  מדוע מברך

 אשכול יוסף, תשע"גו, כג[  ]כה תברכו את בני ישראל(   בניו...

 קול יעקב, תשע"ז בבית הכנסת  כוהניםברכת הקשת או ברכת 

 ה"מחמדי התורה, תשע  כוהניםחליצת נעל בברכת 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  רכת אהרן את העם[ פסוק נוסף, ב, ברכה נוספת] כוהניםבל תוסיף בברכת 

  אורות הגבעה, תשע"גנשיאת כפים לכהן שהרג טריפה 

שוואה ]קראו לו פעם שניה ביום, עלה ללא שקראו לו, ה כוהניםום חייב כהן בברכת כמה פעמים בי

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז נחת תפילין פעם שניה ביום[ לדין ה

 אשר ליהודה, תשע"ד   כוהניםעמידה בברכת 

]דברי רבי אלעזר בן שמוע, הוא תיקן את הברכה, אמירת  כוהניםחיוב הברכה לפני פסוקי ברכת 

הגר"א גניחובסקי,  ריבון העולמים, לא יצא בברכה מדין שומע כעונה, הגיע מאוחר האם ידלג את הברכה[

   תשע"ז

]כשיש בבית הכנסת רק פסולים, כשיש גם  כוהניםכהן הפסול מדרבנן, האם חייב לצאת בברכת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זכשרים[ 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב  כוהניםבברכת פריסת כפים 

 נוה ההיכל, מקץ תשע"ה   כוהניםיסים' בתפילה כדי להספיק ברכת לדלג 'על הנ

    עולמות, תכדנשיאת כפים לכהן שעל ידיו כתובת קעקע  

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

 תשע"ה

 האיחוד בחידוד, תשע"דפחות מכדי שביעה  נשיאת פנים לישראל בזכות ברכה על כזית 

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

 תורה והוראה, תשע"ו   עולמות, רלובחו"ל[  ] כוהניםבנשיאת  הטבת חלום
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_13_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_26_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_26_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_26_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_26_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_26_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_26_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_26_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_44_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_44_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_10_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_10_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/424.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/424.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_55_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_55_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/236.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/236.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_09_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_09_76.pdf
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 :פרשת סוטה

 

 שיעורי הרב רוזנבלום תש"ע [ ה, יב] )איש כי תשטה אשתו( ביאור ציוויי התורה בעניין הסוטה

)והביא את  ?כיצד תועיל בדיקת סוטה, הרי בידה לחשוב מחשבת פיגול לפסול את הקרבן

 אשר, תשע"במעדני קורבנה עליה( ]ה, טו[  

הנס המתגלה בבדיקת הסוטה ]הקשר שלו ל'פלא' הנזיר, והאם הוא דומה לפעול הניסית של 

  אורות הגבעה, תשע"ז[ )יתן ה' אותך לאלה ולשבועה( ]ה, כא[ האורים ותומים

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

)וענתה האשה אמן אמן(   ]פחותה מגיל עשרים, ברכת הנהנין על המים[  רשת סוטהנושאים שונים בפ

 מעדני אשר, תשע"ב   ]ה, כב[

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

במשנת   )וענתה האשה אמן אמן( ]ה, כב[ הצורך בדין מיוחד לאסור שינוי בכתיבת פרשת סוטה

 הפרשה, תשע"ו    

זרע ברך,  )וכתב את האלות האלה הכהן בספר( ]ה, כג[סוטה על עור בהמה טמאה כתיבת מגילת 

 תשע"ה

]השקאה האם יכולה הסוטה לאסור עצמה את המים בקונם כדי שלא יוכלו להשקותה בהם 

)והשקה את האשה( ]ה, כד[  רת הבעל, עשה דוחה לא תעשה, בעידנא[בעל כורחה, כפיה להתיר נדרה, הפ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

היאך אמרה חנה שאם לא תיפקד בבן זכר תסתתר וישקוה מי סוטה וממילא תפקד, והלא יש 

  אשכול יוסף, תשע"דה, כח[  ]  )ואם לא נטמאה...ונקתה ונזרעה זרע( יקת השם? כאן איסור יחוד ומח

 תשע"ו

ח, ]  (ובאו בה המים המאררים למרים... אם נטמאה ותמעל מעל באישּה)בהלכה  (דנ"א)ראיות מדעיות 

 עולמות, קיח    תורה והוראה, תשע"דכז[  

 

 : נזירות

 

והאם אינה יכולה  ]מאיזה גיל, בעודו עובר, משנולד, מהגיעו לגיל חינוך[האב מדיר את בנו בנזירות 

 מגישי ]וחנה שכנעה את בעלה להדירו, או שכנעה את בנה כשגדל, או שחנה שאני[להדיר בנה בנזירות 

   מנחה, תשע"ה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47175
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_35_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_35_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_35_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_35_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_35_74.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/118_OKK.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/118_OKK.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_35_75.pdf
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הגר"א  ]האם חלה יום אחד, שלושים יום, או לעולם[נדר נזירות שתחול יום אחד לפני מיתתו 

 גניחובסקי, תשע"ז

)איש כי יפליא  [פון'פלא']התרחקות מהתמכרות, הרחקה מה יעצמקידוש  –הגדול שבנזירות  'פלא'ה

 אורות הגבעה, תשע"ז לנדור( ]ו, ב[

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

נזיר האסור ביין ואסר עצמו גם בקונם מחלב, ומפני רפואה חייב לשתות שיעור מאחד מהם, 

הגר"א )מיין ושכר יזיר( ]ו, ג[ ]הקל הקל תחילה, חצי שיעור מכל אחד מהם, נדר קל מנזירות[ ה ישתה מ

 גניחובסקי, תשע"ו

יוור,  מה חמור יותר[ ]לפני ע את הגזילה? השיבנזיר גזלן, האם מותר להשקותו יין ולשכרו, כדי ל

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

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

)כל ימי נזרו קדוש הוא לה'( ]ו, הקשר בין אבשלום לבין הנזיר שבא מן הדרום בימי שמעון הצדיק  

 שבילי פנחס, תשע"בח[  

 אורות הגבעה, תשע"גלה'( ]ו, ח[   )כל ימי נזרו קדוש הואגדרי נזירות שמשון 

נדרי  ,בגדר איסורי הנזירות ,מצוה או חטא ,לה בעלה נזירה שהפר ,חטאת נזיר ,חשיבות הנזיר]הנזיר 

 עומקא דפרשה, תשע"גח[  )כל ימי נזרו קדוש הוא לה'( ]ו,  [כהן טומאה לנזיר ,נזירות

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 ה, תשע"זבארה של תור )נשא את ראש( ]ד, כב[הקשר בין פרשת נשא לחג השבועות  

 זרע ברך, תשע"ד   [ד, מז]  (דהודת עבוד עבוכל הבא לעב)  אין אומרין שירה אלא על היין

 שע"בתזרע ברך,   אשר ליהודה, תשע"ד [ ד, מז]( דהודת עבוד עבולעב)עיקר שירה בפה או בכלי 

 זרע ברך, תשע"גה, ב[  ]  ()וישלחו מן המחנה  מגע הזב לענין שילוח מחנות וטומאה הותרה בצבור

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

 תשע"ה

ובמהלך   ]מהקמת המשכן בר"ח ניסן, בר"ח אייר, ימי המילואים[ממתי חלה קדושת מחנה לויה 

  מלאכת מחשבת, תשע"ז )וישלחו מן המחנה( ]ה, ב[המסעות 

  מלאכת מחשבת, תשע"ז ]כמה אגפים במחנה לויה[כיצד חיו הלוים עם נשותיהם במחנה לויה 

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

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47175
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_60_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_60_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_60_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_35_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_35_76.pdf
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]המקדש את האשה ע"ד שהוא צדיק גמור, תשובה מאהבה מול האם תשובה מועילה בלא וידוי 

 במשנת הפרשה, תשע"ה  ז[ ]ה, תם אשר עשו( וודו את חטאוהת)תשובה מיראה[ 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז ה, ז[)והשיב את אשמו בראשו( ]שליטת האדם על מחשבתו 

מעיינות  ז[ ]ה, (והתודו את חטאתם אשר עשו) ]תחנון, י"ג מידות[האם אומרים וידוי בכל יום? 

  מהרצ"א, תשע"ה

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

)איש או אשה כי יעשו מכל חטאת  חובת גמ"ח להחזיר דמי פקדון שהמנהל גנבם ולא הפקידם

 נוה ההיכל, תשע"דז[  -ה, ו]האדם למעול...והשיב את אשמו בראשו(  

ודא שאין לו קרובים, גר קטן אין צריך לוודא, כיצד היה לגר ]גר גדול צריך לוגר שמת ללא יורשים 

קטן ממון מדאורייתא, ירש את אביו הגוי, דעת אחרת מקנה לו, קיבל שכר מעשה ידיו, זכה בתביעה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז בדיניהם, הוא בר דעת והוי 'גדול' בבני נח, אומן קונה בשבח כלי[

 זרע ברך, תשע"הה, ט[  ]  (אשר יקריבו לכהן) ביאור דברי הרמב"ן שביכורים טעונים הגשה 

 , אמן על בקשה, במחלוקת השנויה רכהב, ברכת קטן, כוהניםברכת ]בענינים שונים בעניית 'אמן' 

)וענתה האשה  [גדול העונה אמן ,ויצמח פורקניה אמן על ,אמן יתומה ,כוונת עניית אמן, משמעות אמן

  עומקא דפרשה, תשע"ב  אמן אמן( ]ה, כב[

ם ווכי ימות מת עליו בפתע פתא)  ]בטבילה, בחציצה, במנין, בהכרעת הרוב[סתעף בדין רובו ככולו והמ

 אשר ליהודה, תשע"ד  [ ו, ט]  (וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו... וטמא

]כיצד קרה שבקבלת התורה  םכיווהגים הנהחופה מנהגי הקשר בין מתן תורה ובניית המשכן ל
חלק אכלו מתוך שמחה וחלק היו ביראה, המקור לשטיחת העשבים/ תפוחים/ אילנות בבתי הכנסת בחג 

 זנבלום, תשע"דשיעורי הרב רו [ א ז,] )ויהי ביום כלות(השבועות[ 

]מדוע נבחר נחשון להיות המקריב הראשון, ההבדל  הקשר בין חג השבועות לפרשת נשא
ם, שיעורי הרב רוזנבלו[  יב ז,] )נחשון בן עמינדב( בהתנהגותה של ערפה ורות הנובע מהתנהגות סבן לוט[

 תשע"א

 פניני אור החיים, תשע"ז  פח[-]ז, יהאם השוו כל הנשיאים בקרבנותיהם? 

)ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא מדוע זכה שבט יששכר להקריב שני בחנוכת המזבח? 

 בארה של תורה, תשע"ג  ]ז, יח[ יששכר(

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 urtora@gmail.comkishיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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