
 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פנחס פרשת

 באתר "בינינו" :

 

לוני למאגר ע

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     פנחספרשת 
 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 ינוךיסודות הח

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 דפרשה עומקא

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שליט"א שיעורי הגר"א עוזר

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 עמיקתא שמעתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47195
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פנחס פרשת

 באתר "בינינו" :

 

לוני למאגר ע

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 קנאותו של פנחס נושא בפרשה:

 בנות צלפחד בפרשה:נושא 

 ירושה נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: מינוי יהושע

 קרבן מוסף נושא בפרשה:

 תדיר ואינו תדיר נושא בפרשה:

 ני הפרשה:שאר עני

 מענייני דיומא: ימי בין המצרים

 

 

 קנאותו של פנחס נושא בפרשה:

 דברי שי"ח, תשע"חעניני קנאות וצורתה 

]כיצד תיקן פנחס את חטא נדב ואביהו, מדוע משה רבינו לא זכה מהו השכר לו זכה פנחס, ומדוע? 

)הנני נותן  [לשכר זה למרות שמסר נפשו על כלל ישראל, מדוע הקניטו השבטים את פנחס אודות מוצאו

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט  ]כה, יב[ לו את בריתי שלום(

קולמוס   ]כה, יב[ )הנני נותן לו את בריתי שלום( השכר לו זכה פנחס, על שתיקתו ולא על קנאותו

 יוסף, תשע"ז

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

 תרל"א

משנת מהר"ל,  )זמרי בן סלוא, נשיא בית אב לשמעוני( ]כה, יד[ה יותר בעל יחוס החוטא, גנותו גדול

 תשע"ח
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 האיחוד בחידוד, תשע"ו  )פנחס בן אלעזר, ברש"י( ]כה, יא[ ?מדוע ביזו את פנחס ביחוסו ליתרו

משנת   )פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן( ]כה, יא[ [פקע ממנו יחוס מיתרו]מצד אהרן  רקחוס פנחס י

 מהר"ל, תשע"ח

)צרור את המדינים והכיתם אותם(  הצדיק וראוי ללחום עם מדיןפנחס ירש הקדושה מזקנו יוסף 

 משנת מהר"ל, תשע"ח  ]כה, יד[

 משנת מהר"ל, תשע"ח? לא נמשח פנחס בשמן המשחה עם אהרן ובניו מדוע

]מדוע נענש פנחס על קנאותו בתקופת אחאב בשונה מהקנאות במעשה זמרי עליה  זכותלדעת ללמד 

זכה לשכר רב? מהו התפקיד הכפול המוטל על המנהיג בעם ישראל?, ימי בין המצרים, אשי ישראל 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א ]כה, יא[נאתי בתוכם( )בקנאו את קי ותפילתם, מדוע נמשלו ישראל ליונים?[

)פנחס בן אלעזר, ברש"י(  ?כיצד ביזו את פנחס ויחסו אותו ליתרו, הרי יחוס הוא רק מצד האב

 מחמדי התורה, תשע"ה  ]כה, יא[

מה סברו שאר העם, יבום אשת אח במקום מצוה, תנורו של מה סבר פנחס ו]המודד לקנאות 'לשמה' 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח עכנאי[

נר   ]כה, יב[ )את ברכתי שלום( נחס, השכנת שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםקנאותו של פ

 "חאשכול יוסף, תשע   ע"זבית מדרש ישיבת מיר, תש   יששכר, תשע"ג

שיעורי ליל  ]כשלא מתכוין לשם שמים[ היתר הכאה במקום הצלה כשמכוין גם להעניש את המכה

 יצחק, תשע"הברכת -שישי

)בקנאו את האם חרון אף ה' הוסר בקנאותו פנחס או בהוקעת העם ע"י משה רבינו ובית דינו? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  קנאתי( ]כה, יא[

משנתה של   מעדני אשר, תשע"ב ]פנחס הוא אליהו[ ?מדוע אליהו יתרץ את הקושיות לעתיד לבוא

 ברכת יצחק, תשע"ד -שיעורי ליל שישי   תורה, תשע"ז

 מנחת אשר, תשע"ו  כה, יא[)בקנאו את קנאתי( ] ]ודין רודף[הבועל ארמית 

הגר"א עוזר,  ]האם דין קנאין פוגעים זהה לדין רודף, האם יש קם ליה בדרבה מיניה[קנאין פוגעים בו 

 ניחובסקי, תשע"דהגר"א ג    דובב שפתיים, תשע"ב   תש"ע   תשע"ג

מדוע רק בשעת מעשה, מדוע רק אם נעשה בפרהסיא, אם נשאל לבי"ד אין מתירין ]קנאין פוגעים בו 

 "זקולמוס יוסף, תשע  לו, מדוע אין כך בעבירות חמורות, מראה אחד שיכול לשנות את האדם[

]פנחס נחשב כרודף, ביכולת זמרי להפסיק את הרדיפה, בא לו הרג זמרי את פנחס, מה היה דינו? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(   במחתרת וגנב חמץ בפסח החייב ממילא בביעור[

, ]'רודף' או 'מציל'לו היה אדם אחר הורג את פנחס למנוע הריגת זמרי, האם היה חייב מיתה? 

המציל, האם את המציל ההורג צריך להתרות, להציל בשבת  -ההבדלים בין הנרדף לבין אדם אחר 

 עשר עטרות, תשע"ח [בהריגת הרודף, דין הבא להרגך בגוי

 נוה ההיכל, תשע"ג  ?אינו קנאי ההורג, האם דינו כרודף

]נהג שאיבד מעצורי רכבו והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים, הערות בדיני רודף ומציל 

לת הריגה או פעולת הצלה, שני חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת פעו
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הגר"א   והשני בלא חילול שבת, רפואה אחת שתציל לחיי שעה שבפנינו מול הצלת חיי עולם שאינו בפנינו[

 בסקי, תשע"זגניחו

]הבא להורגך, רודף, אם הקדים זמרי לפנחס, סוחר סמים הרג את חברו מחמת שאיים על חייו 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לז( -פניני הלכההריגת אנשי שכם[ 

מלאכת מחשבת,   ]צרור את המדיינים[ , ומקור הלימוד"הבא להורגך"לבין  "רודף"הקשר בין 

 תשע"ז

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

 "חשבילי פנחס, תשע

]הורג מדין 'קנאות', 'שליח בי"ד  מדוע לא נפסל פנחס לעבודה כ'שופך דם'? -ברית כהונת עולם 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח יג[]כה,  )והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם(  שהרג[

שפת  )שאו את ראש כל עדת בני ישראל( ]כו, ב[  לו[ נהשלום שניתהברית ]ו פנחסאחר מעשה  המנין

 אמת, תרס"א

 

 בנות צלפחד נושא בפרשה:

 

)כי אין לו בן,  ]הרי אביהם חילל שבת ודינו כמומר[ ?כיצד טענו בנות צלפחד שאימם צריכה יבום

 קול יעקב, תשע"ז ברש"י( ]כז, ד[

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

 שפת אמת, תרס"ג   בנות צלפחד( ]כז, א[

]ומניין שהנשים היו נגד עצת המרגלים, מה הסיבה שמשה מניין שבנות צלופחד חיבבו את הארץ? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג   ]כז, א[ )ותקרבנה בנות צלפחד(לא רצה לדונם[ 

  ]מה הגדולה בבקשת בנות צלפחד[פנחס ובנות צלפחד? מציינת התורה את יחוסם של מדוע 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד

 

 ירושה נושא בפרשה:

 

יורשת הבת חלק ]כאשר ע"פ החוק אב שלא כתב צוואה -קה בעזבון האבויתור בת לאחיה על חל

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

בית    בינת המשפט, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ב   )והעברתם את נחלתו לבתו( ]כז, ח[[ על פי דיני התורה

 דין צדק קהילות יעקב, תשע"ד
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ירושת אב מפרשת הנחלות, בעלות יורשים על  ]מהות צורת חלוקת חלק הבכורה, השמטתעניני ירושה 

הוצאת חידושי תורה וספרים, ירושה בקנין רוחני, בכור בירושת עבד עברי, ירושת יוצאי מצרים בארץ 

 עומקא דפרשה, תשע"ז ישראל[

 מחמדי התורה, תשע"ג   ]נתינת כל אשר לאברהם, ליצחק[הדרה מירושה 

 משך החכמה, תשע"ח בינת החכמה על ]ביום, ועוד[דיון בחלוקת ירושה נקרא 'משפט' 

 אשר ליהודה, תשע"ד  ירושה בתאומים

 חוק ומשפט, תשע"ד דבר  ]עישור נכסים[ מימון נשואי הבת מכספי עזבון שחולק

בינת החכמה על משך החכמה,  ואינו חוזר ביובל יורש [אחי אבי אביו] רחוק מאוד מהמתהרש יו

 תשע"ח

 הגר"א עוזר, תשע"ה  ירושה למי שאינו בנו[ ,העברת חלק ירושה למנשה ואפרים]התנאה בירושה 

האם זכאי אח נוסף לחלוק בירושה , ילדי תימן] נאמנות הטוענים לירושה, ודין קביעת יורשים

 שכבר חולקה, נכסים שהושבחו בידי היורשים, קביעת מות המוריש וקביעת זהות היורש, קביעת יורש

אומדנא", טביעות עין "סימנים", בדיקת די אן איי, עד מחלל שבת, מילתא דעבידא לגילויי, "על פי 

 עומק הפשט, תשע"ז   עולמות, שצג  תוקף רישום במרשם רשמי לדיני ירושה, מת ללא יורשים ידועים[

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

 גניחובסקי, תשע"ד

]מלכות וכהונה גדולה עוברים בירושה, וכן כל השררות וכל המינויים שררה וברבנות ירושה ב

שבישראל, ש"צ שהזקין ורוצה למנות בנו, אע"פ שאין קול בנו ערב כקולו, אם ממלא מקומו בשאר 

האם דין 'ירושה' נאמר גם ברבנות, ונפקא מינה דברים, בנו קודם לכל אדם ואין הצבור יכולין למחות, 

קדימות יורשי הרב על פני מועמדים אחרים, ירושה ברבנות כאשר הציבור אינו מעוניין בבנו של ן: לעני

 -הרב המנוח, האם שונה דין ירושה ב'רבנות המדינה' מכל ירושת רבנות קהילה, חתן, קרובים ובן הבת 

ת, ירושה ונפקא מינה לדין ירושה ברבנו -תפקידו של הרב בזמנינו  בירושת שררה ורבנות, הגדרת

באדמו"רות, זכות ירושה בהגדת שיעורים בישיבה, דיני 'תפיסה' ו'מוחזקות' ברבנות כאשר יש מחלוקת[   

   עולמות, סג

נוה ההיכל, ל כבוד[   ברבנות, בכהונה גדולה, במשרה ציבורית, מינוי של מצוה, מינוי ש]ירושה בשררה 

 ו"הגר"א עוזר, תשע   עולמות, סג   תורה והוראה, תשע"ד   תשע"ו

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

 מעדני אשר, תשע"ב   עולמות, סג   תורה והוראה, תשע"ד

, באילו מקרים ניתן, כיצד ההיתר להעביר נחלה] תורההעברת נחלה למי שאינם יורשים ע"פ דין 

 גוהוראה, תשע" תורה   [מצווה לקיים דברי המתמבצעים זאת, 

, האם יש האהל או צאצאי הצדיק]הגבאים שבנו את ופת הצדקה בקבר הצדיק מי הוא היורש את ק

יצחק, ברכת  –שיעורי ליל שישי  [בעלות ממונית על קבר המת, זכיה למת בכסף שאספו לצורך קבורתו

 תשע"ז

 הגר"א עוזר, תשע"בנאמנות האב על בנו לענין ירושה מדין "יכיר" 

 נוה ההיכל, תשע"ו   [העברת בעל קריאה מתפקידו]ירושה בשררה או במצווה 
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 דפי עיון, תשע"ג  בטאבו, ירושה[]בעלות, בניגוד לרישום  טענות הבעל על דירה הרשומה ע"ש אשתו

 אורות הגבעה, תשע"ג  שה למוריש במת שחזר לתחיהוחזרת היר

 דפי עיון, תשע"גדין "גוד או אגוד" חלוקת נכסי ירושה ב

 דפי עיון, תשע"ג  חלוקת מענקים מהירושה על פי ציווי האב

וירושת שאר היורש תחת מורישו, ירושת הבן  או כניסת העברת נכסים מרשות לרשות]ירושת הבעל 

כזכות למ"ד דאורייתא, גדרה   ירושת הבעל ,משמוש הנחלה למעלה ולמטה כשאין בן ובתקרובים, 

המורד על , למ"ד דרבנן תקנת חכמים בממון, רבש-שארמעניני האישות שזיכתה לו תורה או דין ירושת 

בנישואי חרש דמדרבנן, האם יורש הבעל את אשתו שהיא ספק מגורשת, הנותן , הרשאשתו האם יו

אין הבעל יורש את אשתו בראוי, וכן אינו יורש  .מתנה לאשה ע"מ שלא יירשנה בעלה, האם מועיל תנאו

פרשת נחלות  נפקע שם 'יורש' ממשפחת האשה גם שהבעל יורשה,  לאאותה בקבר כשהוא מת בחייה, 

פינחס, עיקר ענינה בירושות שהיורש קם תחת מורישו מחמת קורבת משפחה, ולא בשאר  האמורה בסדר

  [דיני ירושה, כגון בן את אמו או איש את אשתו שאין ענינן משום משפחה אלא שארות וקירבת בשר

 הגר"א עוזר, תשע"ב

נולד נכד ואח"כ נולד נכד נוסף, ]  הראשון שיהיה על שמוהנכד  –צוואה ספק מי הוא המוטב ב

, מחלוקת התוה"ד וקצוה"ח באח שהלך למדינה אחרת עם אשתו ונפטר האם חוששים הראשון נפטרו

אמר על מי שרואי ליורשו שירשנו, האם רק בשכיב מרע שהשאיר אחריו בנים, הוצאת ממון מדין רוב, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח[ ספק שכיב מרע או גם בבריא, 

הרשאה,  ספק, טומטום, ספק בכור, בכור ודאי אך אין ידוע מי הוא,] קדימת בן לבת בהלכות ירושה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח נפל וזכר[ 

קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים ] באת ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה ה

 הגר"א עוזר, תשע"ד  [ שירשו כלקוחות או כיורשים, לקוחות בלי מעשה מכירה

 וישמע משה, תשע"ה   ?לול במגילה לענין ירושהכסף כהמגילה העשוי  האם נרתיק

מה צורת מסכימים, האחים , הבת תובעת שליש, נשאר בכור, אח ואחותפטר, ונהאב ] חלוקת ירושה

 דפי עיון, תשע"ז  [החלוקה בין האחים לשלם לה את דרישתה

 משא ומתן, תשע"ז  חלוקת ירושה לבכור

משא ומתן,   ה[מצווה מחמת מיתשכיב מרע, ]באמירה, בצוואה, בהשלשה, מצוה לקיים דברי המת 

 תורה והוראה, תשע"ד    חלק ג    חלק ב    תשע"ז חלק א

 

 נושא בפרשה: מינוי יהושע

 

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

 אשכול יוסף, תשע"דהעדה(  ]כז, טז[  

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

 תשע"ו
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)יפקוד ה' אלוקי הרוחות...איש אל שורש מעלת מנהיגי הדור  -התלמיד הנאמן  -איש על העדה 

 נר יששכר, תשע"ז  העדה(  ]כז, טז[

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

משנת מהר"ל,  החמהמ תשמקבלדומה ללבנה  ,התורה ממשה את לקבלשראוי יהושע המיוחד ב

 תשע"ח

 מלאכת מחשבת, תשע"ח מי מונה יהושע לתפקידו? בפני מי וע"י 

]מדוע לא נבחרו, למשה כבר נאמר מספר פעמים שבניו ראויים להנהגה?  רבינו מדוע חשב משה

שיעורי הרב רוזנבלום,   ע בן נון(ושיה)קח לך את  שיהושע יתמנה אחריו, הגדולה בסידור הספסלים..?[

 תש"ע

]עונש מלקות רק בבי"ד סמוך, סמיכה איש מפי איש עד משה רבינו,  חידוש הסמיכה בזמן הזה

מהרלב"ח, שיטת מהר"י בי רב, סמיכה בא"י ובחו"ל, סמיכה בצרפת ובאשכנז, דעת הרמב"ם, שיטת ה

ם, לפטור חייבי כריתות, מי , חידוש הסמיכה לפני ביאת המשיח, חשש קלקול המועדיסמיכת הבית יוסף

ראוי להיות בראשם, האם אליהו יחזיר הסמיכה, אליהו דינו כאדם והוא סמוך איש מפי איש או דינו 

)וסמכת ידך עליו(   [אש השנה שחל בשבתכמלאך ו'לא בשמים היא', סידור לוח השנה, תקיעת שופר בר

 תשע"ח   אוצרות אוריתא, תשע"ז  ]כז, כא[

 

 קרבן מוסף נושא בפרשה:

 

האם יש תשלומין בעתיד  -]ברית מילה ותפילת מוסף מי תדיר, נעשה ונקריב לפניך ני תפילת מוסף  עני

 עומקא דפרשה, תשע"ו  , תכנת שבת[לפני שחרית מוסף בציבורעל המוספין שלא הוקרבו, 

א, ה[  ])על המזבח סביב( ]מזבח חדש בציון תכין[  ח במוסף ר"ח ולא בשבת ורגלתפילה לבנית המזב

 מעדני אשר, תשע"ב

 פניני דעת, תשע"גא, ט[  ]  ריח ניחוח לה'

 מחמדי התורה, תשע"גחליצת תפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף  

]תדיר ושאינו תדיר במצוות, כשיתבטל לגמרי ? כיצד ינהג - איחר לתפילת שחרית והציבור במוסף

יר בדיעבד מול שאינו תדיר לכתחילה, קר"ש או ברכת המזון, ברכת הציצית או אשר האינו תדיר, תד

    מעדני אשר, תשע"ג    הגר"א עוזר, תשע"ד    גר"א גניחובסקי, תשע"דה   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  יצר[

 עומקא דפרשא, תשע"ג

ויתפלל אח"כ רצה להתפלל שחרית וטעה והתפלל מוסף יצא ידי חובת מוסף ]א. טעויות בתפילה 

שכח יעלה ויבוא בשחרית של ראש סבר שהוא יין ואמר ברוך אתה ה' וראה שהוא שכר. ב.  -שחרית 

האם נחשב כתפילה  - ה בשל שחרית ואחר כך יתפלל מוסףיסיים התפל התחיל להתפלל מוסףו חודש

ושכח והתחיל להתפלל שנית מנחה קטנה, ובאמצע תפילתו נזכר שכבר  התפלל מנחה גדולהבציבור. ג. 

ואחר כך רצה  התפלל שחרית, האם יסיים כנדבה, או עם הוא אחר הפלג יכוין לערבית. ד. התפלל
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האם השחרית השניה תעלה לו חרית, וחזר להתפלל מוסף. נוסח של ש אמר בטעות שובו להתפלל מוסף

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  היום[ לאחר חצותלמנחה אם היה 

מי... תשמרו )את קרבני לח ]קריאת פרשת הקרבנות, בימי בין המצרים[  ותחזינה עינינו בשובך לציון

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

  ]כח, ב[ )להקריב לי במועדו( ]בקרבן ציבור, בקרבן יחיד, ובקרבן שנמצא[עמידה בזמן הקרבת קרבן 

 זרע ברך, תשע"ה     אשר ליהודה, תשע"ד

מעיינות  []כח, ב )את קרבני לחמי... תשמרו להקריב לי במועדו(אמירה ולימוד פרשת הקורבנות 

 מהרצ"א, תשע"ו

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

 מחמדי התורה, תשע"ה

 רץ כצבי, תשע"ונשים בכריעה בתפילת מוסף  חיוב 

  זרע ברך, תשע"ה    אורות הגבעה, תשע"ד    אשר ליהודה, תשע"ד  חיוב נשים וקטנים בתפילת מוסף

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חמוסף או מנחה 

 נשים, ומתרומת מחצית השקל]תפילת מוסף במקום קרבנות הציבור שהיו נרכשים  תפילת מוסף

 כפרת קרבנות הציבור, בתפילת מוסף כהנים ולויים, פחות מבן כ'קטן טורות ממחצית השקל, דין פ

תפילת מוסף הוא האם יחזור,  לא הזכיר בתפילת מוסף את פסוקי הקרבנותהיתה לכלל הציבור, 

ם( ]כח, וביום השבת שני כבשי)[ "במקומה"תפילת מוסף שהיו מתפללים בזמן בית המקדש, ולא  "כנגד"

 עולמות, יג  ט[ 

 מחמדי התורה, תשע"ג)ובראשי חדשיכם( ]כח, יא[  חליצת תפילין בר"ח קודם מוסף 

ן למוסף, חיוב נשים, זמנה, להקדימה לשחרית כדי להתפלל בציבור, ]תשלומידיני תפילת מוסף 

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

 מאור השבת, תשע"ד

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

 ברך, תשע"ה

 

 תדיר ואינו תדיר נושא בפרשה:

 

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

 תשע"ו

 הגר"א עוזר, תשע"זתדיר ושאינו תדיר מקרבן התמיד 

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

  המזון, ברכת הציצית או אשר יצר[כיצד ינהג, קר"ש או ברכת  - איחר לתפילת שחרית והציבור במוסף
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הגר"א   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  )מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את...( ]כח, כג[

 עומקא דפרשא, תשע"ג    מעדני אשר, תשע"ג    הגר"א עוזר, תשע"ד     גניחובסקי, תשע"ד

ארבע, שנים תדיר ושנים מקודש, ויכול לעשות רק שנים, האם יעשה שנים  בפניו יש]מול מקודש  תדיר

משני הסוגים, דהיינו חד תדיר וחד מקודש, או דילמא יעשה שנים מאותו הסוג, כגון שנים תדיר או 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז [שנים מקודש

אכל לחם ועדיין לא בירך ברכת המזון והגיע לסוף הזמן ] סוף זמן ברכת המזון וסוף זמן קריאת שמע

לא אחד מהם, איזה של שיעור עיכול, ובאותה שעה הוה גם סוף זמן קריאת שמע, ואינו יכול להספיק א

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז , מעלת מצוות עשה השווה בכול, מחלוקת רע"א איגר והבאר יצחק[קדיםימהן 

הגר"א גניחובסקי, ות מה קודם? וברכת המצו תדיר –ברכת אשר יצר או ברכת ציצית מה יקדים 

 תשע"ח

 ערבית יתפלל עם, או ברוב העומר ספירת עמם יספור ערבית, האם בסוף ]הגיעתדיר מול ברוב עם 

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגרקודם[  

]חיוב שבא קודם, או אדם המסוגל מבחינה רפואית לצום צום גדליה או יום כיפור, מתי יצום? 

 מלאכת מחשבת, תשע"חחיוב מדאורייתא[ 

 בעיר שנפטרו קרובים ושני קרובה בעיר שנפטר קרוב לכהן ]כשישתדיר מול אין עבירין על המצוות 

 ה"תשע גניחובסקי, א"הגר  ילך?[ רחוקה, להיכן

]ספירת העומר אחר תפילת ערבית, מדין תדיר, והלא קר"ש ותפילת ערבית מעיקר תדיר מול תמימות 

עיון   תירוצים[ 70]קונטרס ובו הדין דינם בכל הלילה, וספירת העומר יש ענין להקדימה משום 'תמימות'[ 

 )עמ' קמב ואילך(הפרשה, תשע"ז 

, ]תדיר קודם, האם תדיר הוא בכמות או בפיזור שנתיקודם?  לבנה, מה קידוש או העומר ספירת

שעירי ראש חודש מול שעירי הרגלים, ספירת העומר או ברכת המזון בשבת ויו"ט, ספירת העומר או 

לברכה ב'שומע תפילה' למי ששכח או עננו, שיר של יום או  קידוש בליל שבת בבית הכנסת, ותן טל ומטר

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר  ['לדוד ה' אורי'

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 מקור הראשון[]שפתותיו דובבות, כתיבה בספר בשם אומרו, לצטט את ההאומר דבר בשם אומרו 

 פניני אי"ש, תשע"ז )הנני נותן לו את בריתי שלום( ]כה, יא[

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

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

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

 תשע"ו

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

 נוה ההיכל, תשע"ד  כהונת עולם(  ]כה, יג[ 
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 קה ממדין על דבר שלא קדמו בלחם ובמים, או בשל החטאת ישראל בזנות בבעל פעורההרח

 האיחוד בחידוד, תשע"ב  )צרור את המדינים והיכיתם אותם( ]כה, יז[

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

 שלמים מציון, תשע"ה   , א[כו] (אבותם

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

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

 )ובני קרח לא מתו(  ]כו, יא[מדוע הוזכר מעשה קרח ביחוס שבט ראובן, ולא אצל שבטו שבט לוי 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד

פניני אור  [ )ששה ושבעים אלף וחמש מאות, באור החיים( ]כו, כבאורכה הקצר ביותר של גלות אדום  

 החיים, תשע"ז

מדי שבת   משפחת היצרי, לשילם משפחת השלמי( ]כו, מח[)ליצר בדרך שאדם רוצה בה מוליכין אותו 

 בשבתו, תשע"ז

 במשנת הפרשה, תשע"ה  )לאלה תחלק הארץ בנחלה( ]כו, נב[ ?מדוע התרעם זבולון על נחלתו בארץ

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

 דפרשא, תשע"העומקא    )לאלה תחלק הארץ בנחלה( ]כו, נב[[  ואשה בחלוקה

 נחשב עצמו הגורל, ממונות בדינימכריע  גורל, גורל פי על נעשתה ישראל ארץ חלוקת]גורל בהלכה 

 מקח בענייני ,"םועכו ישראל בין שותפותב, ןמטלטליבגם  או בקרקע רק גורל כרעתה ,קנין מעשה

, אלקיך' ה עם תהיה םתמי, מצוותבגורל  על הסתמכות, בטעות גורל בדיני, תנפשו בדיני גורל, וממכר

 כליה לתרום יזכה מי שנחלקו בנים בין בגורל הכרעה - יועצות כליות, גורל על ידי להכריע מותר מתי

 תורה והוראה, תשע"ה    עולמות, קסב   )לאלה תחלק הארץ בנחלה( ]כו, נב[[  לאביהם

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

 , הבדל בין סוגי הגרלות, בין שותפים ויורשים, זכיה מכח המנהג[נטילת זכיה של שטר הגרלה שנמצא]

 נוה ההיכל, תשע"ה   יחלק את הארץ( ]כו, נה[ )אך בגורל

)ונאספת אל עמיך כאשר  ]נתאוה משה למיתתו של אהרן[ מי שמניח בן כמותו, לא נאמרה בו מיתה

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ח נאסף אהרן אחיך( ]כז, יג[

]האם הקריבו עולה במדבר, מדוע היה צורך  בפרשת פנחס? יםהמועד מדוע הובאה פרשת קורבנות

לחזור על הציווי בעניין התמיד, מה פירוש 'קרבני לחמי', מדוע מקריבים כבש לקרבן התמיד, הדמיון בין 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  ]כח, ב[ )את קרבני לחמי(רבן תמיד לעקידת יצחק[ ק

, המעמדות מעכבין את הקרבן, למעמדות נבחרו רק הנים, לוים וישראליםו"ד משמרות של כ]כמעמדות 

בשחרית וגם במעשה בראשית,  בתורה יראי חטא, הישראלים בין במקומן בין בירושלים קוראים

רה בכדי לקרוא בתו ששה מאנשי מעמד ארבעה מן החוץ ל במנחה, למרות היותם בתענית, צירוף

הגר"א  ]כח, ב[ )את קרבני לחמי(בציבור, צירוף בני חו"ל וא"י לקרוא בתורה ביו"ט שני של גלויות[ 

 גניחובסקי, תשע"ח

טלטול מקלות בערב פסח מוקצה, ] השתמשות בכלי שמלאכתו לאיסור או להיתר למניעת טרחה

 שלמים מציון, תשע"ח ]כח, ט[)וביום השבת(  שחל בשבת לצורך נוחות הטיפול בקרבן פסח[
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וביום השבת שני כבשים בני שנה )מקור למנהג להתפלל בשבת שחרית מאוחר יותר מאשר בחול 

 מחמדי התורה, תשע"ה  ( ]כח, ט[תמימים

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

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

 ]מדוע נבחר ר"ה כיום הדין, אדם הראשון זכה בדין, הוא חי, הכלב החי טוב מהארי המת[ערך החיים 

   דברי אמת, תשע"ח   )ובחודש השביעי באחד לחודש( ]כט, א[

 

 ימי בין המצרים :מענייני דיומא

 

נפשו גחלים  [ח השכל בכוח המדמהוכמאבק  – סיונות החייםי]נההשתוקקות זמן  –בין המצרים 

 תלהט, תשע"ח

 ירחון האוצר )יז(, תשע"ח )עמ' יא(מקור המנהג לומר 'תיקון חצות' בימי בין המצרים בחצות היום 

]לימוד פרק י"ט במסילת ישרים, עיקר בנין בית המקדש וחורבנו הוא הדרכה לימי בין המצרים 

 (חאבלות המקדש )עמ' כ" -בנתיבות ההלכה  המאבק בין ישראל לגויים[ ]הגר"א סלומון זצ"ל[

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )לד עמ'(הלכות בין המצרים 

 הרב ש"ז דרוק, תשע"ז  הלכות בין המצרים -בן ישיבה הלכות מעשיות ל

 הרב נוסבכר, תשע"ו  ]תשב"ר הרב רכסים[קונטרס בין המצרים 

 קהילת בני תורה, תשע"א  חלק א' -קיצור הלכות בין המצרים 

אזמרה לשמך,  תיקון חצות, ברכת שהחיינו, ברכת הטוב והמטיב, תספורת[]  בין המצריםהלכות 

 תשע"ח

 יים, תשע"ומים ח    "ב(תשע"ז )ח   תשע"ז   שמעתתא עמיקתא, תשע"ההלכות מצויות לבין המצרים   

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

 נשיח בחוקיך, תשע"ז   מים חיים, תשע"ד   דברי הלכה, תשע"ה  סכנה, ברכת שהחיינו[

בט"ז תמוז, סיוד ביתו ]הנהגת אבלות מליל י"ז בתמוז, נישואין פרטי דינים הנוהגים מי"ז בתמוז  

אחר י"ז בתמוז כשקצץ עם גוי והתחיל קודם, סעודת שבע ברכות, סעודה בלא שמחה, לסיים תספורת 

אחר י"ז תמוז, ברכת שהחיינו בשבת, לבישת בגדים מכובסים, מגבות מכובסות במקוואות, בגדים לבר 

 (טאבלות המקדש )עמ' תס" -בנתיבות ההלכה   ]הגר"מ ברנדסדופר זצ"ל[  מצוה[ 

]נישואין מי"ז תמוז, חופה לפני השקיעה, סעודת שבע ברכות, כלי זמר, אשכנזי פסקים והלכות 

בוד הבורא, שירה בקידוש בחתונת ספרדי, סעודת אירוסין, סעודת בר מצוה, שירה בכלי ובפה, שירה לכ
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לבנה, שירה להרדים תינוק, שהחיינו וברכת הטוב והמטיב, תספורת, חלאקה, הליכה לים[ ]הגרי"ש 

 אבלות המקדש )עמ' תמ"ח( -בנתיבות ההלכה  אלישיב זצ"ל[

בנתיבות    אבלות המקדש )עמ' תקמ"ב, תקמ"ז( -בנתיבות ההלכה מי"ז בתמוז    פרטי דינים הנוהגים

 אבלות המקדש )עמ' תקל"ד( -ההלכה 

אות במעשה זמרי עליה ]מדוע נענש פנחס על קנאותו בתקופת אחאב בשונה מהקנלדעת ללמד זכות 

מהו התפקיד הכפול המוטל על המנהיג בעם ישראל, ימי בין המצרים, אשי ישראל  זכה לשכר רב,

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  [מדוע נמשלו ישראל ליונים ותפילתם,

 21]מה הדמיון שבין השבועות?  3-נבואת ירמיהו בעניין 'מקל שקד', והקשר בין נבואה זו ל

שיעורי הרב רוזנבלום, יום שבין ר"ה להו"ר[ )הפטרה..(   21הימים שבין י"ז תמוז לתשעה באב לבין 

 תשע"ד

 תשע"ז ,בין המצרים  עמ'( 20)הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות  - אש המועדים

 שבילי פנחס, תשע"זכ"ב ימי בין המצרים נגד כ"ב שנות יוסף במצרים  

 תשע"וטבלת הדברים האסורים והמותרים בימי בין המצרים  

 ובהם נהגה, תשע"והשתלשלות ימי בין המצרים ותיקונם  

 

 ברכת 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' בימי בין המצרים

 

      אבלות המקדש )עמ' ת"פ( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ב פלמן זצ"ל[ברכת שהחיינו והטוב והמטיב 

אבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה  ]הגרי"ח זוננפלד זצ"ל[ שהחיינו בחולה בבין המצריםברכת 

 (כ"ה

]האם ברכת שהחיינו בבין המצרים על פרי שאינו מצוי, ולכוון גם על פירות אחרים המצויים 

התחדשות[  ]הגר"א ברכת שהחיינו היא על ראיית או אכילת הפרי החדש או על חסד ה' הראה מתוך ה

 ז(לאבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה גניחובסקי זצ"ל[ 

ביניהם, ברכת שהחיינו  ]הטעמים שלא לברך והנפ"מברכת שהחיינו והטוב והמטיב בבין המצרים 

ביורש, ברכת שהחיינו בנר חנוכה באבל, להחמיץ ברכה כשכבר חלה חובתה, חולה הנצרך לאכול פרי 

 אבלות המקדש )עמ' ע( -בנתיבות ההלכה חדש[  ]הגר"י שוורץ שליט"א[ 

פרי המתחדש משנה  או ראה ]בנה בית חדש וקנה כלים חדשיםהחיינו בימי בין המצרים ברכת ש

"שהחיינו" בין המצרים הוא טעם המנהג לא לברך , באבט' בפרי שלא ימצא אחר , פדיון הבן, בלשנה

מפני הנהגות האבלות "בין , או אפשר לומר "שהחיינו והגיענו לזמן הזה" "אואבגלל זמן פורענות, 

בליל י"ז בתמוז או בי"ז בתמוז שחל , בראש חודש אב, המצרים", האם מברכים "שהחיינו" בשבת

ברכת "שהחיינו" , "שהחיינו" על פרי חדשכלי חדש לחידושו של הנצי"ב לחלק בין "שהחיינו" על , בשבת

או  אכילת פרי חדש וברכת "שהחיינו" במקום חולי קצת, על ראיית בת שנולדה בימי "בין המצרים"

נטל פרי חדש ובירך עליו בורא פרי העץ, האם יברך "שהחיינו" או יאכל ללא ברכת , לאשה מעוברת
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פנחס פרשת

 באתר "בינינו" :

 

לוני למאגר ע

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

פרי     תורה והוראה, תשע"ז   עולמות, קסה  [, בימי ספירת העומר"שהחיינו" בעשירי באב, "שהחיינו"

 גניחובסקי, תשע"זהגר"א    ביכורים, תשע"ז

האם מברכים על הוצאת ספר חדש ברכת שהחיינו, ] בימי בין המצריםברכת שהחיינו על ספר חדש 

צער  על ספר שהוא כולו עלשהחיינו , פרי חדש ולברך עליו שהחיינו ולפטור את בזה הספר החדשלקחת 

ם לברר עוד חלק מחלקי ספר חדש שמחים שזוכי, באין מברכים שהחיינו על מקרא מגילת איכה, החורבן

ספר הוא מתי ת שהחיינו על זמן ברכפרי לברך שהחיינו,  לקנות במיוחד, האם ימתין לשבת, התורה

 שי"ח, תשע"זדברי    [דומה לפדיון הבן שאין ממתינים אלא מברכים מיד שהחיינו ,שיוצא

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ראי מקומות לפרשות שבוע אחרותלגיליונות מ

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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