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 )קישורים להורדה חינם(     מטות מסעית ופרש
 

 :לבית ולמשפחה

 

  תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ו  תשע"ו - שבת טיש

 תשע"ו  תשע"ו -מידות טיש 

 תשע"ג   תשע"ב  תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ו  תשע"ו - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

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

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

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד  תשע"ד   ה"תשע   שע"ות  תשע"ו  - ישרים דברי

 תשע"ב  גתשע"  תשע"ד  תשע"ד  תשע"ה  תשע"ו  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/
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_42_43_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_42_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_42_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_42_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_43_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_43_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_42_43_73.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_43_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_42_43_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_42_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_42_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_42_43_75.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_42_43_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_42_43_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_43_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_43_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_42_43_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_42_43_77.pdf
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 עלונים( 12)  תשע"ו  תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

    תשע"א   תשע"א    תשע"ב    תשע"ג    תשע"ד   תשע"ד   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

         תשס"ח   חתשס"    תשס"ט

 עמ'( 151)  מטותלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 עמ'( 55)  מסעילפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 פרשת מטות

 והגעלת כלים תטביל נושא בפרשה:

 

יתא או מדרבנן, כלי מתכות וכלי זכוכית, השימוש בכלים י]חיוב טבילת כלי גוי מדאורטבילת כלים  

לים, כלים השאולים או שכורים מגוי, כלים שאינם טבולים, דין האוכל שהיה מונח בכלים שאינם טבו

העומדים לסחורה, כשאין באפשרותו לטבול הכלים, חיוב הטבילה על בעל הכלי או על המשתמש, מאימתי 

חלה חובת טבילה, שימוש בכלים בבתי מלון ומסעדות, מאכלים הנקנים בתוך כלי, כלים חשמליים גדולים 

שלמים מציון,      עולמות, קיב  א באש תעבירו באש(  ]לא, כג[)כל דבר אשר יבו  שאינם נכנסים למקווה[

 תשע"ז תורה והוראה,   מנחת אשר, תשע"ו   נשיח בחוקיך, תשע"ו    תשע"ה

)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(    ]כלי בן יומו, סוגי הכלים, אין ברכה על ההגעלה[הגעלת כלים  

 עומקא דפרשא, תשע"ד ]לא, כג[  

]טרמוס חדש לא טבול, למלא בו מים חמים וש בכלי סעודה קודם טבילה, שלא לצורך אכילה  שימ

נשיח    שלמים מציון, תשע"ה)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(  ]לא, כג[    לצורך רחיצת תינוק[  

 בחוקיך, תשע"ז

  ]השונה ממלחמת מדין שבה נצטוו[  בשר וחלב בכלי שלל מלחמת סיחון ועוג, וטבילת כלים בהם

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  )כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(  ]לא, כג[

)כל דבר אשר יבוא  ]האם חייב המוכר לטבול, האם מועילה טבילתו[ טבילת כלי גוי שנועדו למכירה

 ם מציון, תשע"ושלמיבאש תעבירו באש(  ]לא, כג[   

כלים שיוצרו ע"י גוי ומכילים מזון כשר, ]  מזון לשיווק המשמשות זכוכית או מתכת אריזות טבילת

 שימוש, מסחר כלי, לקופסה קפה החזרת, למיחזור כלי, פעמי חד כלי, מזון שימורי פחיות, שתיה בקבוקי

   שלמים מציון, תשע"ו    ג"תשע, ההיכל נוה[   כג, לא(  ]באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל)  [סעודה בדרך

 זנשיח בחוקיך, תשע"
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_68_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_68_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_69.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_68_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_42_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_42_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_43_72.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_43_75.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_42_43_73.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_42_43_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_40_77_0.pdf
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]הגעלה לחומרא בלא הסרת ידיות הגעלת כלים חדשים מחשש שומן מן החי בתהליך היצור 

תבניות  , כלים המצופים אמאייל, טפלון, ציפוי קרמיהפלסטיק, מכשירי חשמל כטוסטר או גריל חשמלי, 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז[ אלומיניום, נייר כסף

)כל   ]בכל השנה, בערב פסח, אם נטרף, אם עברו י"ב חודש[האם מותר להגעיל כלי מבשרי לחלבי  

 מעדני אשר, תשע"ג   דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(  ]לא, כג[

 

 הנדר והפרתו נושא בפרשה:

 

יתא או מדרבנן, תוקף המנהג י]אימתי נעשה מנהג כנדר, מדאורקבלת מנהגים כנדרים ודרכי התרתם  

 עולמות, קסג)לא יחל דברו( ]ל, ג[     על הדורות הבאים, מנהג בטעות, חומרה, כל נדרי[

במחשבה, כתב המחאה לצדקה והתחרט, החילוק בין חיוב מטעם  -]אמירה לגבוה נדרי צדקה במחשבה  

 )לא יחל דברו(  ]ל, ג[  נדר לבין זכות ממון של העניים, חשב לתת לעני אחד והלך האם יתן לעני אחר[  

 עולמות, יד

 אורות הגבעה, תשע"ד  )לא יחל דברו( ]ל, ג[  ]בנדר רגיל, בנדר נזירות[נדר על נדר  

פניני    נר יששכר, תשע"א   ה( ]ל, ג[)לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשהנשבע שלא יאכל שבעה ימים  

 מנחת חינוך, תשע"ו

ידה, הלוואה, לשלוח ע"י שליח, ללמדו[  ]השבת אבהמדיר הנאה את חבירו, האם רשאי לתת לו צדקה  

 מעדני אשר, תשע"ד  )לא יחל דברו( ]ל, ג[

]נשבע בכולל גם על בין השמשות, נשבע לא לשאת אשה, נשבע שלא נשבע על מצוה שמחויב בה מספק  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד)לא יחל דברו( ]ל, ג[    צוה[לשמוע קול שופר של מ

, כשכולל גם דבר הרשות, נשבע שיבצע 'גברא'ושבועה על  'חפצא']הבדל בין נדר על   מצוהנשבע לבטל 

ת עקירת חכם את הנדר למפרע, הבדל בין מפרש שכולל פעולה בתאריך מסוים והתברר שהוא שבת, מהו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג     הגר"א עוזר, תשע"א  )לא יחל דברו( ]ל, ג[ דבר הרשות לבין סותם דבריו[

]א. גירש אשתו על תנאי שתעבור עבירה ונשאת לאחר ונדרה   עבירהעבירה שאם היא עבירה, אינו 

והפר לה בעלה השני. ב. כתב בשבת ע"ג כתב גט כשהכתב השני לשמה מקרי כתיבה אך אם כתבו במזיד 

ה שאינה נאמנת לומר לבעלה שנאסרה עליו, כי עיניה נתנה דינו כנכרי ואז לא הוי גט ולא הוי כתיבה. ג. אש

באחר, אך אם מותרת לו, לא נחשוש לעיניה נתנה באחר, מאסר עליו וכו'. ד. מקלקל בחבורה בשבת. ה. 

אמאי אין עד נעשה דיין. ו. המגרש ע"מ שלא תנשא לפלוני. ז. אם הקנו המנחה לסוטה ע"מ שלא תפגל, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד)לא יחל דברו( ]ל, ג[    רבן שלה. ח. כללי גלגל החוזר[ופיגלה בטל התנאי ואין הק

 שלמים מציון, תשע"ו    אורות הגבעה, תשע"ה   )לא יחל דברו( ]ל, ג[ערך הדיבור ומעלת השתיקה  

]אפקעינהו קידושין למפרע, ומתברר שלא היה משמעות הפרת הבעל במקרה של הפקעת קידושין  

)לא יחל דברו( ]ל, ג[     יתא או מדרבנן[יתרומה מחמתו, מדאור בעלה, ומה הדין אם בעלה היה כהן ואכלה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

)לא יחל ]דברי המנחת חינוך והחזון איש[  חצי שפחה וחצי בת חורין, האם בעלה יכול להפר נדרה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה]ל, ג[    דברו(
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)לא יחל   ]מדין נדר טעות, מדין ביטול מראש, זכר המודעה או לא[מסירת 'מודעה' בביטול נדרים  

 אורות הגבעה, תשע"ג דברו( ]ל, ג[ 

 מכאן, מתירין לו שיש דבר הוי נדר, ולהבא מכאן או למפרע, חכם מום בעל]  נדרים' הפרת'ו' התרת'

 ב"תשע, עוזר א"הגר   [ג, ל(  ]דברו יחל לא)[  למפרע ולהבא

 ב"תשע, התורה מחמדי   [ג, ל(  ]דברו יחל לא)  מומחה שיש במקום הדיוטות י"ע נדרים התרת

 ב"תשע, אשר מעדני   [ג, ל(  ]דברו יחל לא)?  ה"ר בערב נדרים להתיר נוהגות אין נשים מדוע

 ב"תשע, אשר מעדני   [ג, ל(  ]דברו יחל לא) ]מופלא הסמוך לאיש[ ב ראש השנהבער בני י"ב התרת נדרי

הגר"א שיינין,  [ג, ל( ]דברו יחל לא) [מתירין לו שיש דבר, שמעו ביום] בעל וביטולםאב ונדרים ע"י הפרת 

 תשע"ג

 יחל לא)  [מתירין לו שיש דבר, שמעו םביו]?  לה להפר יכול בעלה האם, השמשות בין שנדרה שהא

 ב"תשע, אשר מעדני  [ג, ל( ]דברו

 א"שא באופן, לאצטרופי חזי, תורה איסורי בשאר ש"ח מול בשבועה "שח] ונדר בשבועה שיעור חצי

 משום חדש איסור, הטמא מן יוצא דין, ימצא ובל יראה בל באיסור, ללילה סמוך פ"יוכ כגון, לאצטרופי

 ע"תש, עוזר א"הגר  [ג, ל( ]דברו יחל לא) [המקורי האיסור של המסוים האיסור שם מחמת או' הרחקה'

]מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות', מדין 'התרת נדרים', בערב יוכ"פ, והיתר נדרים בערב ר"ה  'כל נדרי'

או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור', אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב ר"ה, מדין 

'בית דין שקול',  'פתח' או 'חרטה', האם המתירים הם 'בית דין', האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או

)לא יחל   'כל נדרי' לשעבר או להבא, אמירתו ג' פעמים, זמן אמירתו, אמירת הפסוק "ונסלח" לאחריו[

 עולמות, קכא  דברו( ]ל, ג[

 כאיל תערוג, תשע"ועניני נדרים במשנתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א   

 ת מחשבת, תשע"ומלאכ ח[  -אשר אסרה על נפשה( ]ל, ז) נדרים שאין בהם עינוי נפשפרת ה

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו  ח[-אשר אסרה על נפשה( ]ל, ז)קטן יכול להפר את נדרי אשתו?  האם 

היה מעוניין לשמוע את  ]מדוע מוציאים ספרי תורה ב'כל נדרי'?, מדוע נבוכדנצר חומרתם של הנדרים

תרגום כל התורה?, מדוע נאמרה פרשת נדרים דווקא ל'ראשי המטות'?, מהן השבועות שכל אדם נשבע 

יום  21הימים שבין י"ז תמוז לתשעה באב לבין  21והיאך זה משפיע על שאר השבועות?, מה הדמיון שבין 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח ]ל, ג[  )איש כי ידור נדר(שבין ר"ה להו"ר[ 

חיוב  מנהג בני ביישן, ירידה לים בערב שבת, שוני כלכלי בין האבות לבנים, ]חיוב בנים במנהגי אבותם 

ני וחמישי כל ימיו, האב תעניות בשהנוהג אב , ח האב לקבל גם על זרעוומדין קבלת הציבור או מכהבנים 

חיוב הבנים לנהוג במנהגי אבותיהם כאשר הבנים עצמם נהגו , קיבל במפורש את המנהג גם על בניוש

חיוב  ,ומה הדין כשנהגו כן רק בחיי האב משום כבודו בלבדמקרה, כל בבמנהג זה לאחר שהגדילו, או ש

שיטת ת האבות כאו הכרע ,או חומרא זהירות]הבנים לנהוג במנהגי אבותיהם תלוי בטעם למנהג האבות 

בן שנהג כמנהג אביו אך לא ידע שיש במנהג זה [, אחד הפוסקים, והבנים נוקטים להכריע כשיטה אחרת

בחורי ישיבות ספרדים המעוניינים לשנות מנוסח התפילה של אבותיהם לנוסח , משום גדר וסייג למצוה

האם רשאי לאכול בישיבה מבישולי  [חר מליחההמחמיר בחליטה לא] ניתימ, התפילה בישיבה אשכנזית

, בן שאביו ר"מ בישיבה ואינו מגלח את זקנו האם חייב לנהוג כאביו, בני אשכנז שאינם מחמירים בזה

  דיני "התרה" לבנים ממנהגי אבותיהם[, חיוב נשים נשואות לנהוג במנהג אימותיהן המגלחות שערות ראשן

 עולמות, שצח
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 כוונה מחשבה ומעשה  נושא בפרשה:

 

]אשה שהפר לה בעלה, הקדש שנפדה ולא ידע, טבל מכת מרדות לנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו טלה  

ברו( )לא יחל ד  שעישרוהו ולא ידע, זרק חץ לפגוע בחבירו ופגע בעץ, רצה להרוג פלוני ונתברר שהוא רודף[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה]ל, ג[  

 ממשנתה של תורה, תשע"ד   )וה' יסלח לה(  ]ל, ו[כפרה על מחשבת חטא  

]התכוון להזיק לרכוש ונהפך לריוח, התכוון להזיק לאדם, יוסף ואחיו  מחשבה רעה שנהפכה לטובה  

[   חזיר ועלה בידו בשר טלההאם צריכים האחים מחילה, התכוון לחלל שבת וביצע הצלה, נתכוון לבשר 

 ג"דפי עיון, תשע   עולמות, קלד    ג", תשעהתורהמחמדי    נוה ההיכל, תשע"ה   )וה' יסלח לה, ברש"י(  ]ל, ו[

כאיל תערוג,  ק"ו בפעולה טובה[]נתכוין לבשר חזיר, ו מפורש מחזקו בלב האדם יןלימוד מק"ו של ד

 תשע"ז

 

 שאר עניני הפרשה:

 

)וישלח אותם משה אלף למטה( ]לא, מדוע נשלח פנחס בראש הלוחמים, ולא משה רבינו ולא יהושע 

 אור החיים, תשע"ז פניניו[ 

)וישלח אותם משה... תקיעת שופר בזמן המלחמה, מדיני המלחמה, או מדין תקיעה בעת צרה 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"הוחצוצרות התרועה בידו( ]לא, ו[  

פניני   הגר"א שיינין, תשע"ב )ויצבאו על מדין( ]לא, ז[ מצורכיצד לצור על עיר בזמן המלחמה, ותכלית ה

 מנחת חינוך, תשע"ו

]מדוע לא נצטוו על גיעולי נכרים במלחמת סיחון  בזמן המלחמה מהות היתר אכילת מאכלות אסורים

 תשע"ופניני מנחת חינוך,    הגר"א שיינין, תשע"א ועוג[  

ויקצוף משה )  שרי החיל למה שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי מדיןהקשר בין מה שקצף משה על 

אשכול      שבילי פנחס, תשע"ד  ]לא, יד[   )על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה

 יוסף, תשע"ד

 נוה ההיכל, תשע"ד  )אתם ושביכם, ברש"י( ]לא, יט[  גר שמל ולא טבל שלשמירת שבת 

 )אשר ציוה ה' את משה, ברש"י(  ]לא, כא[   ילה[]הזכרת שם רבו בתפאיסור לתלמיד לקרוא לרבו בשמו  

   תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ה

  שלמים מציון, תשע"ו   ניו או בפני אחרים, בתוספת קידומת אבי או רבי[]בפהזכרת שם אביו או רבו 
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]מדוע למלחמת מדין נלקחו רק כאלו שלא הקדימו תפילין של ראש לשל יד? מדוע נסמכה מלחמת מדין 

ראובן וגד? הא עצם הבקשה להישאר בעבר הירדן )אלמלי עניין הקדמת פרשת מלחמת מדין לפרשת בני 

ממנו  )ולא נפקדהטפל לעיקר( הייתה ראויה? מה היה הפגם בשבטים אלו שבגינו לא זכו להיכנס לארץ?[ 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג ]לא, מט[  איש(

)ששה עשר אלף שבע מאות לפי איזה חשבון נתנו שרי האלפים ושרי המאות, תרומה מהשלל 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג וחמישים( ]לא, נב[

)עטרות ודיבון(     לתרגם פסוק זה במסגרת לימוד "שניים מקרא"[]חיוב מה המיוחד ב"עטרות ודיבון"  

 במשנת הפרשה, תשע"ה]לב, ג[ 

תורה 'מקנה רב' למקנה ראובן 'עצום מאוד'? מדוע ה -]מדוע יש שינוי לשון בין מקנה גדבני גד ובני ראובן 

שיעורי  ]לב, א[  )ומקנה רב([ ?השבטים 2.5האריכה כ"כ בתיאור המעשה? מה הייתה עיקר הטענה כנגד 

 הרב רוזנבלום, תשס"ט

מלאכת   )יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[ בקשת בני גד ובני ראובן נחלה שלא ע"פ גורל

 מחשבת, תשע"ז

)יותן את הארץ הזאת לעבדיך  ]והאם חלו עליהם משפטי התנאים[כיצד נחלק שבט מנשה לשני שבטים 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  לאחוזה( ]לב, ה[

 אורות הגבעה, תשע"ז )ומקנה רב( ]לב, א[עשה לך "רב" בזמן הזה 

ישיבת    נר יששכר, תשע"א  )יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[ בקשת בני גד ובני ראובן 

 נר יששכר, תשע"ו    רוממות, תשע"ו    מיר, תשע"ו

]מפקיע עצמו מקיום מצוות התלויות בארץ, בזמן הזה, לעבר הירדן,  איסור יציאה מארץ ישראל 

)יותן את הארץ   מדאורייתא או מדרבנן, לנשים, יצא בהיתר, וממשיך לטייל, חיוב עליה, האופנים שמותר[

 עולמות, טו     תורה והוראה, תשע"ההזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[  

]חשד ומראית העין, האם מדובר על עבירה בעבר או עבירה בעתיד, באיסור דאוריתא או  מראית העין  

שר עוף עם חלב שקדים, שניצל פרווה עם גבינה, דברים שלא באיסור דרבנן, כשמצוי מין היתר, אכילת ב

הוזכרו בש"ס כגון קמח מצה בפסח, ברכה על מצוות שקיומן משום חשד ומראית העין, לבישת פאה 

)והייתם נקיים מה' ומישראל(  נכרית, תליית בגדים לייבוש בערב שבת, נסיעה ברכב לאחר זמן הדלקת נרות[  

 תורה והוראה, תשע"ב     א דפרשא, תשע"געומק     אשר ליהודה, תשע"ד     גולמות, ריע ]לב, כב[  

 ,מעכשיו]תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, אפשר לעשותו ע"י שליח, משפטי התנאים  

יום", ל' הבדל בין תנאי "אם" לבין "לאחר , ה'על מנת'אם צריך משפטי התנאים, מחילת תנאים, תנאי 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ל[-)אם יעברו בני גד ובני ראובן(  ]לב, כט  איגלאי למפרע וחלות למפרע, תנאי בחליצה[

נוה ההיכל,  [עצות אחרות]ברירה בדאורייתא, תנאי כפול או רגיל, תנאי בקריאת שמע של שחרית 

 תשע"ז

 םלא נתקיינתקיים, ואילו השם שנתן נבח לקנת ובנותיה  השם שיאיר נתן לחוות הגלעדמדוע 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו מב[-ויאיר בן מנשה הלך... ונובח הלך...( ]לב, מא)
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 פרשת מסעי

 ערי מקלט -הורג בשגגה  נושא בפרשה:

 

נר )הערים אשר תתנו ללויים(  ]לה, ו[    ן שפיכות דמים, ומעלת ה"מקום" שבארץ ישראלוחומר עו

 יששכר, תשע"ו

 נר יששכר, תשע"א  ]לה, ו[  )הערים אשר תתנו ללויים(ין ערי הלויים  הקשר בין הורג נפש בשוגג לב

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב ]לה, ו[  )הערים אשר תתנו ללויים( גדרם של ערי מקלט וערי הלויים

 אשכול יוסף, תשע"ג ]לה, יא[ )לנוס שמה רוצח( ]בשונה מאב ורב[מדוע רופא אומן שהרג בשגגה גולה 

המצוות ]לה, יא[  )לנוס שמה רוצח( על ההורג, רוצח שברח[]דין על ביה"ד או מצוות הליכה לעיר מקלט 

 פניני המנחת חינוך, תשע"ו    בפרשה, תשע"ו

 עולמות, רנט     תורה והוראה, תשע"ג  ]לה, יא[ )לנוס שמה רוצח( דין מאסר לפי התורהערי מקלט ו

 מעדני אשר, תשע"ד ]לה, יא[ )רוצח מכה נפש בשגגה( לחברו ות של רב לתלמיד או תלמידחובת הגל

 אשכול יוסף, תשע"ד  ]לה, יב[ )למקלט מגואל הדם(מדוע הותר לגואל הדם להרוג את ההורג בשוגג  

)את שלוש  ]כשבפועל לא קלטו עד הפרשת כולן[ ?משה שלוש ערי מקלט לעבר הירדןדוע הפריש מ

 שלמים מציון, תשע"ז   מלאכת מחשבת, תשע"והערים תתנו מעבר לירדן( ]לה, יד[  

]הניח אבן בראש הגג ונפלה, זרק אבן כלפי מעלה, הבעיר גדיש, אישו משום דין 'כוחו' לגבי רציחה  

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ]לה, כ[  )ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימות(חיציו[  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו)והצילו העדה את הרוצח( ]לה, כה[   במזיד בלא התראהרוצח גאולת דם ב

]לה,  )אשר נס שמה( ]האם יועילו פיטורי הכהן הגדול[  מעיר המקלט גם לפיקוח נפש האיסור לצאת 

 הגר"ח גניחובסקי, תשע"ג   אשכול יוסף, תשע"ה  כה[

 זרע ברך, תשע"ו  ]לה, כח[ ()מות יומת המכהלהמיתם במיתה הכתובה  א"חייבי מיתת בי"ד, שא

 זרע ברך, תשע"וכהן הגדול( ]לה, כח[  )וישב בה עד מות ה  ]מנהרות[דין מחילות שתחת עיר המקלט 

)וישב בה עד מדוע אימו של כהן גדול היתה מספקת מזון ולא הכהן הגדול בעצמו או אשתו ובניו?  

 קולמוס יוסף, תשע"ז מות הכהן הגדול( ]לה, כח[ 

 האיחוד בחידוד, תשע"ובגלעד שכיחי רוצחים[ היחס בין מספר התושבים בגלעד לכמות ערי המקלט ]

]לה,  )וישב בה עד מות הכהן הגדול(מקלט למות הכהן הגדול   הקשר בין גלות ההורג בשגגה בעיר

 האיחוד בחידוד, תשע"ד   מחמדי התורה, תשע"ו    במשנת הפרשה, תשע"ב  במשנת הפרשה, תשע"ד כה[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  לה, כז[]  )ורצח גואל הדם את הרוצח(האם מותר לרוצח לברוח מגואל הדם  
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 שאר עניני הפרשה:

 

)ויכתוב משה  מסעי לע"ב ימי חס"ד מי"ז בתמוז עד ראש השנה הקשר בין מ"ב מסעות בפרשת

 שבילי פנחס, תשע"ו ]לג, א[ את מוצאיהם למסעיהם(

  ]לג, א[ )ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם(מדוע העלימה התורה בסדר המסעות את מתן תורה  

 במשנת הפרשה, תשע"ו

  ]לג, א[ )ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם(המסעות שכל אדם עובר בחייו, במשנת הבעש"ט  מ"ב 

 שבילי פנחס, תשע"ג

 מעינות מהרצ"א, תשע"ד  ]לג, א[ )אלה מסעי בני ישראל(הלכות והנהגות להולכי דרכים  

', מהם המסעות 'ה "פע]מה החידוש שהמסעות היו 'מסעיהם למוצאיהם' או 'מוצאיהם למסעיהם'? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  [לג, ב( ]...מסעיהם למוצאיהם)מוצאיהם למסעיהםשכל אדם חייב לעבור[ 

 מידי שבת, תשע"ו  ]לג, ז[ )וישב על פי החירות(סייג לחכמה שתיקה  

ן פירטה התורה תאריך פטירה? מדוע דוד כמה כל ]מדוע דווקא באהרופטירת אהרון בראש חודש אב 

כך לידע עת פטירתו? מה זכה אהרון שבכו אותו כל ישראל בשונה ממשה ומרים? מדוע נסמכה מיתת 

)ויעל אהרון אהרון למסעות? מדוע משנכנס אב ממעטין בשמחה? מדוע לא ביקש אהרון להיכנס לארץ?[ 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד  אל הר ההר..( ]לג, לח[

מה היה חטאו של ]מדוע פורטה מיתת אהרון באריכות כאן ולא בפרשת חוקת? תיאור פטירת אהרון 

ויעל ) פרד ולהתכונן לפטירתו?[יאהרון במי מריבה? מדוע נקבר מול ארץ אדום? מדוע לא ביקש שהות לה

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א אהרון אל הר ההר..( ]לג, לח[ 

או רק הבטחה, בזמן החורבן, חיובית ישראל  ארץ את ליישב מצוה יש האם]מצות ישוב ארץ ישראל  

כל יחיד, כשפרנסתו בחו"ל, קניית קרקע ללא התיישבות בה, אמירה או קיומית, כללית על האומה, או על 

לנכרי בשבות, ישוב הארץ על ידי מי שעדיין אינו שומר מצוות, ישוב בארץ ע"י תמיכה מחו"ל, כשהוריו 

)והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם  [המבוגרים בחו"ל זקוקים לו, טעם המצווה, מעלת הישיבה בה

 עולמות, רסה     אשר ליהודה, תשע"ד, נג[  ]לג נתתי את הארץ(

)ארץ כנען    ת העתיד, אילת[]הגבול הדרומי, הצפוני, המערבי, הר החרמון, גבולוגבולות ארץ ישראל   

 עולמות, סד     כאיל תערוג, תשע"ה     עומקא דפרשה, תשע"ה  ]לד, ב[ לגבולותיה(

 שלמים מציון, תשע"ו  ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(דיני שמירה וזהירות בהליכה לים   

  ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(  חוק, מקרוב, בעת נסיעה, נזכר אח"כ[]מרברכה על ראית הים  

 שלמים מציון, תשע"ו

]שיעור הזמן שהיה בלא ציצית, שינוי מקום בלבישה, לבש ברכת ציצית כשלובש בשעה שיוצא מהים  

 שלמים מציון, תשע"ו  ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(יצית אחרת[  צ

 קב ונקי, תשע"ו  ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(סמוך לא"י    -קבורה בחו"ל ליד חוף הים 
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]מדוע נשתנה עונשו של הגולה בכך שאינו קצוב, בשונה משאר העונשים בתורה? מדוע  כוחה של תפילה

)ערי מקלט  אסרה התורה לכהן גדול לשאת אלמנה? מדוע הכהן הגדול היה צריך לפחד מתפילת הגולים?[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח  תהיינה לכם( ]לה, יא[

 אשכול יוסף, תשע"ו  ]לה, טו[ )ולגר ולתושב בתוכם( [עניין בעלי תשובה]ובעל צער הגר  תורהה אזהרת

)אלה המצוות   ]ביד משה[ מן השמים שו"תאו על פי הנביא פסיקת דין והלכה על פי אליהו 

 עולמות, ד    נוה ההיכל, תשע"ד]לו, יג[   והמשפטים אשר צוה ה' ביד משה(

)סיום  ]הפסק, הבדל בין העולה לבין הקהל, מי אומר, טעם המנהג[חזק חזק ונתחזק : סיום הספר

 עומקא דפרשה, תשע"בהספר(  

 

 ימי בין המצרים מענייני דיומא:

 

 רץ כצבי, תשע"ז   לטוב ולמוטב -כבוד 

  דרכי החיזוק , תשע"ז  שנאת חינם

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

 מים חיים, תשע"ו    "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  שהחיינו[סכנה, ברכת 

 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'( 115, הרב ח. שלמה לינצנר[ )"ל הרמח"ל והגר"אהמהר

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

 ובהם נהגה, תשע"והשתלשלות ימי בין המצרים ותיקונם  

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

 מושגי יסוד, תמוז תשע"ז

 הרב ש"ז דרוק, תשע"זהלכות בין המצרים  -הלכות מעשיות לבן ישיבה 

, פרי המתחדש משנה לשנה או ראה ]בנה בית חדש וקנה כלים חדשיםבין המצרים ברכת שהחיינו בימי 

צרים הוא בגלל זמן "שהחיינו" בין המטעם המנהג לא לברך , באבט' בפרי שלא ימצא אחר , פדיון הבןב

צרים", האם מפני הנהגות האבלות "בין המ, או אפשר לומר "שהחיינו והגיענו לזמן הזה" "אואפורענות, 

חידושו של , בליל י"ז בתמוז או בי"ז בתמוז שחל בשבת, בראש חודש אב, כים "שהחיינו" בשבתמבר

ברכת "שהחיינו" על ראיית בת שנולדה , "שהחיינו" על פרי חדשכלי חדש להנצי"ב לחלק בין "שהחיינו" על 

נטל פרי , אכילת פרי חדש וברכת "שהחיינו" במקום חולי קצת או לאשה מעוברת, צרים"בימי "בין המ

"שהחיינו" בעשירי , חדש ובירך עליו בורא פרי העץ, האם יברך "שהחיינו" או יאכל ללא ברכת "שהחיינו"

 פרי ביכורים, תשע"ז    תורה והוראה, תשע"ז   עולמות, קסה  [, בימי ספירת העומרבאב
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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 

ספר חדש שמחים שזוכים לברר עוד חלק מחלקי , במקרא מגילת איכהאין מברכים שהחיינו על , החורבן

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

 דברי שי"ח, תשע"ז   [דומה לפדיון הבן שאין ממתינים אלא מברכים מיד שהחיינו

אות במעשה זמרי עליה זכה קנאותו בתקופת אחאב בשונה מהקנ ]מדוע נענש פנחס עללדעת ללמד זכות 

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

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

הימים  21]מה הדמיון שבין השבועות?  3-הקשר בין נבואה זו לירמיהו בעניין 'מקל שקד', ו נבואת

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

 תשע"וטבלת הדברים האסורים והמותרים בימי בין המצרים  

 

 תשעת הימים יני דיומא:ימענ

 

 הרב זילברברג, תשע"ו   תשעת הימים עדדינים הנוהגים מר"ח אב 

 מאור השבת, תשע"ד    מאור השבת, תשע"הדיני האבלות הנוהגים מר"ח אב ואילך   

 תשע"ז   תשע"ה  נשיח בחוקיך, תשע"ו  קרליץ שליט"אהגר"נ  מפסקי -דיני תשעת הימים 

 מים חיים, תשע"ו  י תורה, תשע"בהרב רובין, בנשחל בשבת ונדחה  "בתתשעת הימים ו דיני

 נר יששכר, תשע"ז  לבישת בגדים או מצעים מכובסים בתשעת הימים כשאין לו אחרים

 הרב רובין, בני תורה, תשע"א  םבתשעת הימי םובגדי םוקניית כלי םבנייה ושיפוצי

 , תשע"אהרב רובין, בני תורהבתשעת הימים נו ותיקו תפירת בגדו מכובס ולבישת דבר ץכביסה גיהו

 דרכי החיזוק, תשע"ד    רוממות, תשע"ו    פרי ביכורים, תשע"ו   חובת האבלות על חורבן ירושלים

 נוה ההיכל, תשע"בבישול בשר בתשעת הימים לסעודת מצוה לאחר ת"ב   

 נר יששכר, תשע"הבחיבור חיי העולם הזה לעולם הרוחני    -החורבן והבנין 

 שבילי פנחס, תשע"ה   [בזכות השתוקקות ישראל בכל הדורות]מקדש השלישי של אש נבנה בשמים ה

 מאור השבת, תשע"ג   ]ירושלים, כותל מערבי, ראה ולא קרע, היה בשבת[דין הרואה את מקום המקדש  

 תשע"ז  נר יששכר, תשע"ד היסח הדעת מהמעלה הרוחנית    - נים גידלתי ורוממתי והם פשעו ביב

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comצרף' לכתובת  יש לשלוח את המילה '
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