
 

 

 

     

 נחספפרשת למקומות  ימרא            
   (להורדה מודפסים לשיעורים קישורים)                              

 

 

 לבית ולמשפחה: 

 

 תשע"ג -פנינים 

 תשע"ו -שבת טיש 

 תשע"ו -מידות טיש 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ד   תשע"ה -להתעדן באהבתך 

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

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

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

 

 קרבן מוסף בפרשה:נושא 

 

את קרבני לחמי... תשמרו )  ]קריאת פרשת הקרבנות, בימי בין המיצרים[  לציוןותחזינה עינינו בשובך 

 מדי שבת, תשע"ו   [ב ,ח]כ (להקריב לי במועדו

  [ב ,ח]כ (להקריב לי במועדו)]בקרבן ציבור, בקרבן יחיד, ובקרבן שנמצא[  קרבן זמן הקרבת עמידה ב

 זרע ברך, תשע"ה     אשר ליהודה, תשע"ד

 ]כח, ט[ (וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים)מדוע לא קוראים בתורה קרבן מוסף של שבת 

 מחמדי התורה, תשע"ה

 עולמות, יג    זרע ברך, תשע"ה  ]כח, ט[ ם(וביום השבת שני כבשי)  נשים בתפילת המוספין

 מחמדי התורה, תשע"ג  [כח, יא]  )ובראשי חדשיכם(חליצת תפילין בר"ח קודם מוסף 
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]תשלומין למוסף, חיוב נשים, זמנה, להקדימה לשחרית כדי להתפלל בציבור, כששכח  דיני תפילת מוסף 

מאור    ]כח, ט[ ם(וביום השבת שני כבשי)  יעלה ויבוא בשחרית וכבר התפלל מוסף, טעימה קודם מוסף[

 השבת, תשע"ד

 ]כח, ג[  )שנים ליום עולה תמיד(  ]לפני המצוה, או רק בשעת המצוה[מאימתי חל חיוב המצוה  

 זרע ברך, תשע"ה

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

שפת אמת,   ]כה, יא[ )פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן( ההבדל בין כהונתו של פנחס לשאר הכהנים

 תרל"א

 יא[]כה,  ס בן אלעזר, ברש"י()פנחכיצד ביזו את פנחס ויחסו אותו ליתרו, הרי יחוס הוא רק מצד האב 

 מחמדי התורה, תשע"ה

 שבילי פנחס, תשע"ד   ]כה, יא[  )הנני נותן לו את בריתי שלום(נחס הוא אליהו  פ

 ג,ה, כגון אפיית מצה או קניית אתרוהאם הטורח בעצמו בקיום מצו  - מצוה בו יותר מבשלוחו

משה הרג את זמרי ]  ?קשירת ציצית וכדומה, הוא מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]כה, יא[ )פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי(  [על ידי שליחו פנחס

נר ]כה, יב[    )את ברכתי שלום( ת שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםקנאותו של פנחס, השכנ

 "גיששכר, תשע

)והיתה לו ולזרעו אחריו ברית ?  האם ניתן לפטר אברך כולל השומר על לימודי וסדרי הכולל כראוי

 נוה ההיכל, תשע"ד   ]כה, יג[  כהונת עולם(

שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית )האם יש איסור למנות אנשים בכתב 

 שלמים מציון, תשע"ה  [ , אכו] (אבותם

 )שאו את ראש כל עדת בני ישראל( בענין הברית שלום שניתן לפנחסו בענין המנין אחר מעשה פנחס

 שפת אמת, תרס"א , ב[ ]כו

נתבצר להם מקום "בגיהנם" ולא נשארו חיים או שהיו  מדוע ,הרהרו תשובה בליבםשבני קרח 

 אשכול יוסף, תשע"ג   []כו, יא  )ובני קרח לא מתו(  ?נכנסים לגן עדן

 במשנת הפרשה, תשע"ה [ב, נו]כ)לאלה תחלק הארץ בנחלה( מדוע התרעם זבולון על נחלתו בארץ 

ואשה  גר ,שורש החלוקה ,חלק כל אחד בארץ ,חלוקה ע"י גורל ,ישראל נחלה בארץ]עניני חלוקת הארץ  

 עומקא דפרשא, תשע"ה   [ב, נו]כ )לאלה תחלק הארץ בנחלה( [ בחלוקה
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 מעשה נחשב עצמו הגורל, ממונות מכריע בדיני גורל, גורל פי על נעשתה ישראל ארץ חלוקת]גורל בהלכה 

 גורל, וממכר מקח בענייני ,"םועכו ישראל בין שותפותבן, מטלטליבגם  או בקרקע רק גורל כרעתה קנין,

 להכריע מותר מתי, אלקיך' ה עם תהיה תמים, מצוותבגורל  על הסתמכות, בטעות גורל בדיני ת,נפשו בדיני

)לאלה תחלק  [ לאביהם כליה לתרום יזכה מי שנחלקו בנים בין בגורל הכרעה-יועצות כליות ,גורל על ידי

 תורה והוראה, תשע"ה    עולמות, קסב   [ב, נו]כ הארץ בנחלה(

 ? מוצא כרטיס הגרלה שאין בו סימן, שהוא של מוצאו, האם מותר לקחת לעצמו את הזכיהה

)אך  הג[, הבדל בין סוגי הגרלות, בין שותפים ויורשים, זכיה מכח המננטילת זכיה של שטר הגרלה שנמצא]

 נוה ההיכל, תשע"ה   [ה, נו]כ בגורל יחלק את הארץ(

)ותקרבנה בנות   סמיכות פרשיות בנות צלפחד, סמיכות יהושע למנהיג, ופרשת הקרבנות והמוספין

 שפת אמת, תרס"ג   ]כז, א[ צלפחד(

אב שלא כתב צוואה, שעל פי חוקי הערכאות יורשת הבת -ויתור בת לאחיה על חלקה בעזבון האב

חלק כבנים, האם מותר לה לדרוש תשלום עבור חתימתה על ויתור לטובת הבנים, כדי שיוכלו 

 נוה ההיכל, תשע"ב   ]כז, ח[  )והעברתם את נחלתו לבתו(   ?חלקם על פי דיני התורהלרשת 

הגר"א    ]כז, ח[ )איש כי ימות(  חכמים על גוי[ ]מדאוריתא, מדרבנן, חלות תקנתסדר ירושה בגוי  

 גניחובסקי, תשע"ד

  ]כז, טו[  )יפקוד ה'... לכל בשר איש אל העדה(   ?ירושה ברבנות: האם משרת רבנות עוברת בירושה

   עולמות, סג    תורה והוראה, תשע"ד

ש אל )יפקוד ה'... לכל בשר אילמה לא זכה משה רבינו שבניו ימשיכו את דרכו בהנהגת ישראל? 

 אשכול יוסף, תשע"ד  [ז]כז, ט העדה( 

שלמים   [ז]כז, ט  )יפקוד ה' אלוקי הרוחות...איש אל העדה(  ]מינוי יהושע[מעלת המיטיב לאחרים 

 מציון, תשע"ו

 זרע ברך, תשע"ה   ]כז, כא[  )וסמכת ידך עליו(האם היה ליהושע בן נון דין מלך? 

וביום השבת שני כבשים בני שנה )מקור למנהג להתפלל בשבת שחרית מאוחר יותר מאשר בחול 

 מחמדי התורה, תשע"ה ]כח, ט[ (תמימים

 ?בשופר לולב ומגילהכמו ה"ר יעבירנו ארבע אמות ברהיאך קוראים בתורה בשבת ולא חששו שמא 

 אשכול יוסף, תשע"ה   ]כח, י[  (עולת שבת בשבתו)

שלמים מציון,    ]כח, י[  )עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה( ]תדיר, מקודש[דיני קדימה בברכות 

 תשע"ו

]כשיתבטל לגמרי האינו תדיר, תדיר בדיעבד מול שאינו תדיר לכתחילה, תדיר ושאינו תדיר במצוות  

 או ברכת המזון, ברכת הציצית או אשר יצר[  כיצד ינהג, קר"ש-איחר לתפילת שחרית והציבור במוסף

הגר"א      הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   ]כח, כג[  )מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את...(

 עומקא דפרשא, תשע"ג    מעדני אשר, תשע"ג    הגר"א עוזר, תשע"ד     גניחובסקי, תשע"ד
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 צריםהמ:  י"ז בתמוז וימי בין יני דיומאמענ

 

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

 תשע"ה

 מים חיים, תשע"ו     שמעתתא עמיקתא, תשע"ההלכות מצויות לבין המצרים   

]ריקודים ומחולות, נגינה ושירה, דברים שיש להיזהר בהם, הליכה למקום מהלכות ימי בין המצרים 

 מים חיים, תשע"ד   דברי הלכה, תשע"ה[  שהחיינוסכנה, ברכת 

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

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

 עומקא דפרשה, תשע"ב     עמיקתא, תשע"ה שמעתתאדיני התפילות[   

, והסתיים הצום במקום מוצאו, אך לא ביעד, ערבההטס מ] תענית, הפרשי זמן בסיום הצוםיום טיסה ב

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 בחודש, 

 קו את עברו תעניתו השלים ,בתענית התאריך קו את החוצהם, תענימ שעדיין למקום והגיע תעניתו סיים

 עולמות, רסד  להתענות[ עתה שמתחילים למקום התאריך

 שמעתתא עמיקתא, תשע"באיסור בליעת מאכל שבין שיניו בתענית  

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

]האם 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[

 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~                

 

 עלונים( 21)   ו"תשע  מגדולי הדור אוסף עלונים לשבת

    תשע"ג   ב"עתש   ע"תש   ס"טתש   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 ש, על דרך ההלכה החידופנחסלפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 עמ'( 104)  והפילפול

 

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

kishurtora@gmail.com 
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