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 (חינם )קישורים להורדה     פנחספרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

   תשע"ג -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ו   תשע"ז - שבת טיש

 תשע"ו -מידות טיש 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ו   תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

 תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  - להתעדן באהבתך

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

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

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

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

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

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47195
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_41_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_41_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/sites/default/files/alonim/36_41_76.pdf&nid=51951
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_40_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 

          תשס"ט   תש"ע   בתשע"   תשע"ג   תשע"ד   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 104)  פנחסלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 קנאותו של פנחס נושא בפרשה:

 

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

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

  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

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

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

 מחמדי התורה, תשע"ה  יא[

נר   )את ברכתי שלום(  ]כה, יב[ קנאותו של פנחס, השכנת שלום בין ישראל לאביהם שבשמים

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז   יששכר, תשע"ג

)בקנאו את בית דינו? ן אף ה' הוסר בקנאותו פנחס או בהוקעת העם ע"י משה רבינו ווהאם חר

  מלאכת מחשבת, תשע"ז  כה, יא[קנאתי( ]

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

 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 

  א גניחובסקי, תשע"דהגר"    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 

 תשע"ז קולמוס יוסף,  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? 

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47195
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_40_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_77.pdf
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 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 

מצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת פעולת הריגה או פעולת הצלה, שני חולים ב

הגר"א   והשני בלא חילול שבת, רפואה אחת שתציל לחיי שעה שבפנינו מול הצלת חיי עולם שאינו בפנינו[

 גניחובסקי, תשע"ז

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

 תשע"ז

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

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

 הרב רוזנבלום, תשע"גשיעורי    ]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 -ויתור בת לאחיה על חלקה בעזבון האב

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

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

 אשר ליהודה, תשע"ד  ירושה בתאומים

 דבר חוק ומשפט, תשע"ד  []עישור נכסים אי הבת מכספי עזבון שחולקמימון נשו

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47195
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_41_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_30_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/117_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/117_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/117_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_05_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_05_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_06_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/13_72_74.pdf
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 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 

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

נוה ההיכל, לה, במשרה ציבורית, מינוי של מצוה, מינוי של כבוד[   ברבנות, בכהונה גדו]ירושה בשררה 

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

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

 תשע"במעדני אשר,    עולמות, סג   תורה והוראה, תשע"ד

ניתן, כיצד , באילו מקרים ההיתר להעביר נחלה תורהיורשים ע"פ דין  העברת נחלה למי שאינם

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

 הגר"א עוזר, תשע"בן "יכיר" על בנו לענין ירושה מדי נאמנות האב

 נוה ההיכל, תשע"ו   [העברת בעל קריאה מתפקידו]ירושה בשררה או במצווה 

 דפי עיון, תשע"ג  ]בעלות, בניגוד לרישום בטאבו, ירושה[ הבעל על דירה הרשומה ע"ש אשתוטענות 

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

 דפי עיון, תשע"גוד או אגוד" חלוקת נכסי ירושה בדין "ג

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

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 נת חכמים בממון, , למ"ד דרבנן תקרבש-שארמעניני האישות שזיכתה לו תורה או דין ירושת 

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

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

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

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

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

 הגר"א עוזר, תשע"ב

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

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

 וישמע משה, תשע"ה   ?כסף כלול במגילה לענין ירושהילה העשוי המג נרתיקהאם 

 מהמסכימים, האחים , הבת תובעת שליש, נשאר בכור, אח ואחותפטר, ונהאב ] חלוקת ירושה

 תשע"זדפי עיון, [ בין האחים לשלם לה את דרישתה צורת החלוקה

 משא ומתן, תשע"ז חלוקת ירושה לבכור
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משא ומתן,   מצווה מחמת מיתה[שכיב מרע, בהשלשה,  ,בצוואה ,]באמירה 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

)יפקוד ה' אלוקי הרוחות...איש אל  שורש מעלת מנהיגי הדור - הנאמןהתלמיד  –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? 

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

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

 תש"ע

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

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

 א, תשע"זאוצרות אורית  )וסמכת ידך עליו(  ]כז, כא[ סמיכת הבית יוסף[

 

 קרבן מוסף  נושא בפרשה:

 

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

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

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

 מעדני אשר, תשע"ב

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

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

מצוות, כשיתבטל לגמרי ]תדיר ושאינו תדיר בכיצד ינהג -איחר לתפילת שחרית והציבור במוסף

האינו תדיר, תדיר בדיעבד מול שאינו תדיר לכתחילה, קר"ש או ברכת המזון, ברכת הציצית או אשר 
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    מעדני אשר, תשע"ג    הגר"א עוזר, תשע"ד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   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 סבר שהוא יין ואמר ברוך אתה ה' וראה שהוא שכר. ב.  –שחרית 

האם  – יסיים התפלה בשל שחרית ואחר כך יתפלל מוסף התחיל להתפלל מוסףו חודש ראש

ושכח והתחיל להתפלל שנית מנחה קטנה, ובאמצע  התפלל מנחה גדולהנחשב כתפילה בציבור. ג. 

התפלל ד. , האם יסיים כנדבה, או עם הוא אחר הפלג יכוין לערבית. תפילתו נזכר שכבר התפלל

נוסח של שחרית, וחזר להתפלל מוסף.  אמר בטעות שובו התפלל מוסףואחר כך רצה ל שחרית

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז[ היום לאחר חצותהאם השחרית השניה תעלה לו למנחה אם היה 

)את קרבני לחמי... תשמרו  בנות, בימי בין המצרים[]קריאת פרשת הקר  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 

 , תשע"ומהרצ"א

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

 מחמדי התורה, תשע"ה

 רץ כצבי, תשע"וחיוב נשים בכריעה בתפילת מוסף  

   אורות הגבעה, תשע"ד      אשר ליהודה, תשע"דל, יב[  ])איש כופר(  וסףחיוב נשים וקטנים בתפילת מ

 עולמות, יג

, ]תפילת מוסף במקום קרבנות הציבור שהיו נרכשים מתרומת מחצית השקל נשים בתפילת המוספין

קרבנות כפרת , פחות מבן כ', כהנים ולויים בתפילת מוסףונשים פטורות ממחצית השקל, דין קטן 

תפילת מוסף האם יחזור,  ף את פסוקי הקרבנותלא הזכיר בתפילת מוסהיתה לכלל הציבור,  הציבור

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

 עולמות, יג    זרע ברך, תשע"ה ]כח, ט[ 

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

דימה לשחרית כדי להתפלל בציבור, ]תשלומין למוסף, חיוב נשים, זמנה, להקדיני 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[  בשעת המצוה[ ]לפני המצוה, או רקמאימתי חל חיוב המצוה  

 ברך, תשע"ה
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 תדיר ואינו תדיר  נושא בפרשה:

 

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

 תשע"ו

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

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

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     קי, תשע"דגניחובס

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז[ תדיר או שנים מקודש

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

הזמן של שיעור עיכול, ובאותה שעה הוה גם סוף זמן קריאת שמע, ואינו יכול להספיק אלא אחד 

הגר"א  , מעלת מצוות עשה השווה בכול, מחלוקת רע"א איגר והבאר יצחק[קדיםיהן מהם, איזה מ

 גניחובסקי, תשע"ז

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

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר  קודם[

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

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

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

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

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קמב ואילך(  תירוצים[

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 ]שפתותיו דובבות, כתיבה בספר בשם אומרו, לצטט את המקור הראשון[ מר דבר בשם אומרווהא

 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 ]  ?עיקר הדיןקשירת ציצית וכדומה, הוא מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מ
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  נוה ההיכל, תשע"ג  )פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי( ]כה, יא[[  זמרי על ידי שליחו פנחס

 תשע"ו

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

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

 זנות בבעל פעורהחטאת ישראל בההרחקה ממדין על דבר שלא קדמו בלחם ובמים, או בשל 

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

שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית )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   )ובני קרח לא מתו(  ]כו, יא[  ?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, כב  אורכה הקצר ביותר של גלות אדום

 החיים, תשע"ז

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

 בשבתו, תשע"ז

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

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

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

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

 מקח בענייני ,"םועכו ישראל בין שותפותן, במטלטליבגם  או בקרקע רק גורל כרעתה קנין, מעשה

, אלקיך' ה עם תהיה תמים, מצוותבגורל  על הסתמכות, בטעות גורל בדינית, נפשו 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[שטר הגרלה שנמצאנטילת זכיה של ]

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

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

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

 רוזנבלום, תשע"בשיעורי הרב   ]כח, ב[ )את קרבני לחמי(קרבן תמיד לעקידת יצחק[ 

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 אמות בר יעבירנו ארבעהיאך קוראים בתורה בשבת ולא חששו שמא 

 אשכול יוסף, תשע"ה   (  ]כח, י[עולת שבת בשבתו) ?ומגילה
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 ימי בין המצרים  :מענייני דיומא

 

 רץ כצבי, תשע"ז   לטוב ולמוטב -כבוד 

 מעיינות בני יששכר, תשע"זבחודש תמוז   -תיקון חוש הראיה 

 "חקהילת בני תורה, תשס]בין אדם לחברו[ ה עשר בתמוז נשתברו הלוחות בשבע

 קהילת בני תורה, תשע"אא' חלק  –קיצור הלכות בין המצרים 

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

ולות, נגינה ושירה, דברים שיש להיזהר בהם, הליכה למקום ]ריקודים ומחמהלכות ימי בין המצרים 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז   שע"דמים חיים, ת   דברי הלכה, תשע"ה  סכנה, ברכת שהחיינו[

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

בעקבות דברי רבותינו ]בב"א  פרקי עיון והעמקה בסוגיות החורבן והגלות ובגאולה העתידה

 אאדה עד חוג שמים עמ'( 115צנר[ ), הרב ח. שלמה לינהמהר"ל הרמח"ל והגר"א

 ים תשע"זבין המצר עמ'(  20) הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות –אש המועדים 

 ובהם נהגה, תשע"ו  ת ימי בין המצרים ותיקונםוהשתלשל

 99[  )]שמיעת כלי זמר בבין המצרים ובכל השנהמושגי יסוד לחודש תמוז, וקונטרס מאור יעקב 

 מושגי יסוד, תמוז תשע"ז עמ'(

פרי המתחדש משנה  או ראה בנה בית חדש וקנה כלים חדשים]כת שהחיינו בימי בין המצרים בר

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

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

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

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

אכילת פרי חדש וברכת "שהחיינו" במקום חולי קצת או , ת שנולדה בימי "בין המיצרים"על ראיית ב

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

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

 תשע"ו  ין המצריםבטבלת הדברים האסורים והמותרים בימי 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 בוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי ש

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