
 

 

 

     

 נצבים פרשתלמקומות  ימרא

 (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)

 

 : לבית ולמשפחה

 

                                    תשע"ד - פנינים

                                      תשע"ב   תשע"ה   תשע"ו - איש לרעהו

 תשע"ב   תשע"ו - נר לשולחן שבת

   תשע"ו - שבת טיש

 תשע"ו - מידות טיש

                        תשע"ו - עלון סיפורים להלכה שלמה

                     תשע"ב   תשע"ה   - ישרים דברי

                תשע"ב  תשע"ה  תשע"ו - צדיקים סיפורי

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 

 מצות תשובה : נושא בפרשה

 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דהרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות  

]רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות, האומר אחטא ואשוב, מחטיא הרבים, הערות בעניני תשובה 

 מעדני אשר, תשע"ג מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות תשובה[

ביקש מחילה וחברו מחל, חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם  לועל א] בקשת מחילה בין אדם לחבירו
את החטא?  ? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרטהאם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

 תורה והוראה, תשע"ו הנפגע?[  להשיג את כשאי אפשר מה הדין 

באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס, ]סמך על עד אחד ונס עבירות בשוגג או באתשובה על 

 אורות הגבעה, תשע"ד הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד[

]תשובה על החטא, תשובה לפני הקב"ה, תשובה ותפילה, תשובה ווידוי, תשובה מצות תשובה ווידוי 

)כי המצוה הזאת אשר  ה ומיראה, תשובת הגויים, וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד, וידוי יום הכיפורים[מאהב

   הגר"א עוזר, תשע"ו כי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, ברמב"ן(ואנ
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 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג האם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על לאו ד'לא תיטור'?

 מדי שבת, תשע"ותשובה 

  )כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, ברמב"ן(ה מצות תשוב

 נוה ההיכל, תשע"ג

 נר יששכר, תשע"ג ?רו כשיודע שחברו כבר מחלהאם חייב לבקש מחילה מחב

האם יש חובת ווידוי ותשובה ]בקשת מחילה על חטאים שבין אדם לחבירו, כחלק ממצות תשובה 

)כי הנפגע[  להשיג את מחילתכשלא ניתן  ,האם צריך לפרט את החטא ,כלפי שמיא, לבד מריצוי חברו אף

תורה והוראה,   המצוה הזאת אשר אנוכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, ברמב"ן(

 עולמות, קכג    תשע"ד

 

 ערבות במצוות  נושא בפרשה :

 

ש"ץ גר, ערבות העונשין וערבות קידוש בשבת, קריאת מגילה לבני כפרים, מוציא, ]יצא ערבות במצוות 

    הגר"א עוזר, תש"ע   [כח, כט] (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) החיוב, ברכת הגומל[

 שנה עולמות,

    [כח, כט] (אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולםהנסתרות לה' ) גדר ערבות הר סיני וערבות ערבות מואב

 האיחוד בחידוד, תשע"ד    מגישי מנחה, תשע"ד

הגר"א גניחובסקי,   [כח, כט] (אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולםהנסתרות לה' )ערבות בנשים  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו       תשע"ג

   [כח, כט] (אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולםהנסתרות לה' )אחריות האדם על עצמו ועל כלל ישראל 

 ממשנתה של תורה, תשע"ד

אינו החרמת וניפוץ טלפון ש] [, מדין ערבותהחיוב להפריש את חבירו מעבירה ]אפרושי מאיסורא

אומר מותר האם הוא כשוגג, קטן האם הוא כשוגג, אפרושי  בשוגג,האם חייב לשלם,  כשר של תלמיד, 

אם יודיע ש וחזר בתשובה, המאיסורא בדבר שאינו מפורש בתורה, במקום שיש חילול ה', בא על אשת אי

 , שכחעולמות  [כח, כט] (אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולםהנסתרות לה' )  לבעלה[

 עולמות, רא   [כח, כט] (אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולםהנסתרות לה' ) שומע כעונה

 עולמות, רפד  [כח, כט] (אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולםהנסתרות לה' )מכירת עבירות 

 

 : שאר עניני הפרשה

 

  ]כט, ט[( )אתם ניצבים היום כולכםפרשת ניצבים היא מסך המבדיל בין התוכחה לבין ראש השנה 

 שבילי פנחס, תשע"ה
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 שבילי פנחס, תשע"ד  ]כט, ט[ )אתם ניצבים היום כולכם(כיצד להפוך את הקללות לברכות 

 אשכול יוסף, תשע"ב  ל, יב[] )לא בשמים היא(התורה בשמים כיצד היינו מקיימים אותה  לו היתה

 האיחוד בחידוד, תשע"ג ]ל, יב[ )לא בשמים היא( ומופת ע"פ חכמי ישראל ולא ע"פ אות ההכרע

, מסילת ישרים, נבואה נסתלקה רוח הקודש מישראל, ברייתא דרבי פנחס בן יאיר] רוח הקודש בזמנינו 

ספרי חכמים  רוח הקודש, העוסק בתורה לשמה,בין נבואה ללא נטלה מן החכמים, חכם עדיף מנביא, 

עם הארץ המביא  בהמה או כוס טבולה, זיהוי כשרות  טענת 'קים לי' נגד מרן, רו ברוח הקודש,בחשנת

 עולמות, שפה ]ל, יב[ )לא בשמים היא( [נטילת עצה מעם הארץ בעל 'כוחות' נסתריםחידושי תורה פלאיים, 

 מחלוקת בהלכה בין הנגלה לנסתר,, הלכות שנשכחו וחזרו ויסדום ע"פ הדיבורקול, בת ] לא בשמים היא

 שאלתבהכרעת ההלכה, ביאור החת"סבין אליהו המלאך לאליהו בשר ודם, הנביא, האם גם  אליהוקבלת 

 דעולמות,  ]ל, יב[ )לא בשמים היא(  [ים, שו"ת מן השמלהלכה חלום

ושב ה' )[ שינוי בפסיקת ההלכה, זאת התורה לא תהא מוחלפת]לעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי 

  שלמים מציון, תשע"ו  [ג, ל] (אלוקיך את שבותך

 נוה ההיכל, תשע"ה   ]ל, יד[ )בפיך ובלבבך לעשותו(אמירת "לשם יחוד" לפני קיום מצוה 

 שלמים מציון, תשע"ו  [יא, ל] (לא בשמים היא)[ קביעות עיתים לתורה]לימוד התורה בכל מצב 

 אשר ליהודה, תשע"ד  ]כט, יא[)בברית ה אלוקיך ובאלתו(  שבועה על דעת המקום

 (הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם) אין מקום למורים ולמלמדים לומר "נסתר אני"

   משמרת הכשרות, תשע"ג   [כח, כט]

נר    [יח, כט] (הרווה את הצמאה ספות)שתי בחינות בבקשת חיים טובים ה"רווה" וה"צמאה" 

  יששכר, תשע"ג 

וגרך אשר )האם מותר לגר להסתכן לצורך כך, קביעות עיתים לתורה[ ]מילת גר במקום פיקוח נפש 

 תשע"ב ,במשנת רש"י   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   [י, כט] (בקרב מחניך

 

 

 עלונים( 21)  תשע"ה    ו"תשע  מגדולי הדור פרשת נצבים ולראש השנהאוסף עלונים ל

 תשע"ו  )באר הפרשה(שיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א 

  תשס"ח, תשע"ה  תשע"א   בתשע"    נצביםלפרשת  שליט"א םשיעורי הרב ברוך רוזנבלו

 תשע"ד

, על דרך ההלכה החידוש נצביםלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 עמ'( 57) והפילפול 

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

kishurtora@gmail.com 
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