
 

 

 

 

 ( חינם  )קישורים להורדה       מקץפרשת 

 

   ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה
 

 מבית 'צוף'  - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 אר הפרשהב

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 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 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 יכלנוה הה 

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

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

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 

 לעילוי נשמת 

 הגאון הגדול 

 זצ"ל  פישר שלמה יהונתן יהודהרבי 

 זצ"ל אהרןבן רבי 

 'בית ישי'מח"ס 

 איתרי  -עמד עשרות שנים בראש ישיבת 'זהב מרדכי' 

 עיה"ק ירושלים

 יום חמישי וישלח תשפ"א

 ת.נ.צ.ב.ה. 
 

 

  :דברים לזכרו

 

 עלון ישיבת איתרי )יב(, תשפ"ב הגאון רבי חיים ברנד שליט"א   -הספד 

 עלון ישיבת איתרי )יב(, תשפ"ב הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א   -הספד 

 עלון ישיבת איתרי )יב(, תשפ"ב עוזר שליט"א   הגאון רבי אריאב -הספד 

 תשפ"ב עלון ישיבת איתרי )יב(, בנו הרב מאיר פישר שליט"א   -הספד 

    עלון ישיבת איתרי )יב(, תשפ"בבנו הרב אברהם ישעיהו פישר שליט"א    -הספד 

 

 

 

 
 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_57_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_57_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_57_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_57_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_57_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_57_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_57_82.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47191
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2


 

 

 לעילוי נשמת 

 בשמירת הלשון פעל רבות חיים שבהאיש החפץ 

 והנחלתה לאחרים,

 מגדולי תמכין דאורייתא 

 זצ"ל אברהם וולפסון הרב

 זצ"ל  זאב הר"ר  שלבנו 

 מעמודי התווך של עולם התורה והתשובה 

 תשפ"א כסלו 

 ת.נ.צ.ב.ה. 

 

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה: 

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

 

 

  ופתרונו ע"י יוסף  -חלום פרעה 

   הממונית בהלכה  הערבות

 בטחון והשתדלות 

 כבוד המלכות 

 מאסר ]בשבת ובחול[ 

  סיכון עצמו להצלת הזולת

   ...שאר עניני הפרשה 
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   מענייני דיומא: מותר השמן והפתילות ]אחר החנוכה[ 

 שמיטה:  -שנת השבע 

 שאלות חורף: 

 מעניני דיומא: ראש חודש שחל בשבת 

 

 ופתרונו ע"י יוסף -נושא בפרשה: חלום פרעה  

 

הקדושים אחיו  עם  הצדיק  יוסף  בהנהגת  עמוק  לו  ביאור  בדומה  החלום  את  ולבטל  לפניו  'להשתחוות'  כדי  לבור    [ ]הכנסתו 

    (קצז)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא

 כלי יקר, תשפ"ב  [וה עשה עצמו אל ]דקדוק בשינויים, פרעהחלום פרעה ופשרו  

   פניני אור החיים, תשפ"אהאם בדרך הטבע יכלו חרטומי פרעה לפתור את חלומותיו? 

 כו אמונה, תשפ"א בדר על חלום אמיתי ושאינו אמיתי 

]להפעיל את כח המדמה, הדמיון העולה על כל מציאות המוכתבת ע"י לשוב ולחלום ברוחניות    -חלמא דידך טבא הוא וטבא להוי  

   עשר עטרות, תשפ"אהסביבה[  

 פניני אור החיים, תש"פ   ]עיקר החלום שבע שני הרעב, והצורך בהכנה לקראתם[ יוסףחלומות פרעה ופתרונם ע"י 

 שבילי פנחס, תשפ"א של הקדושה שהן מקבלות חיותן מז' מדות של הקליפה מכחישות  שהן ז' מדות שבע הפרות הרעות

 רב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ו ה שיעורי -ברוך שאמר  חלומות

להשפיע על    כיצד נוכל,  למי מראים חלום טוב ולמי חלום רע,  מטרת החלום] כיצד מתמודדים עם חלום רע? וכיצד פותרים חלומות?  

שיתגשמו טובים  חלומות  שנחלום  אמת,  כך  חלום  מחלומות,  מהו  לפחד  צריך  בימינו,  האם  לחלומות  משמעות  יש  שחלם  ,  האם  אדם 

נפטר שבא בחלום , האם פתרון החלום משתנה ממקום למקום, הטובים ומהם הרעים החלומותמהם , שיקרה רעה לחברו, מי צריך לפחד

מה צריך להזהר  ,  להפוך חלום רע לחלום טוב  כיצד נוכל,  למי יש את היכולת לפתור חלומות,  שהוא נפטר שוב  חולמים,  ואומר שהוא רעב

 תורה והוראה, תשפ"א  [לו חלום אדם שחבר סיפר

סימן או סיבה, פירוש האמור בסליחות 'כאיש חולם חלום', הטבת חלום בברכת כהנים כיום, תענית חלום   -]נפשו עגומה  עניני חלומות  

עומקא    חיובה ותכלית, פתרון חלומות בפרשת מקץ, כח החלום, נאמנות החלום וקביעת הלכה על פיו, פתרון חלומות בחכמה ובנבואה[

   דפרשה, תשפ"א

העדר שביעת   -]חלומות פרעה מגלים את צורת הנהגתו, סוד כיבושי אלכסנדר מוקדון  עין טובה לעומת עין רעה    -טוב עין הוא יבורך  

פגם   העולם,  כל  על  הרעה  העין  את  השליטה  יון  המציאות,  עצם  את  מפקיעה  רעה  עין  בעולם,  המציאות  את  ונותנת  מגלה  העין  העין, 

יוסף, העין הרעה שמסלקת מן העולם[   -אבשלום הגיע מכוח העין, אכילה בכל הרואה   עינו הטובה של  חשבתי דרכי במשנתו של    מכל 

 רה, תשפ"א ומשנתה של ת    הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א

 נחל אליהו, תשפ"א ]הויכוח של יוסף ופרעה, לב מלכים ושרים בידי ה'[ חלומות שאינם הולכים אחר הפה 
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יוסף שהיה עבד כיצד שרתה עליו  פתרון חלומות פרעה ע"י יוסף מדרך נבואה   ועניו,  גיבור עשיר  ]אין השכינה שורה אלא על חכם 

 מעדני כהן, תשפ"א  השכינה, פתרון החלומות מדרך הנבואה או מדרך החכמה[

 יאיר נזרו, תשפ"א    הבנת חלום פרעה ע"י יוסף

צומח, שחיתות ציבורית, השלכת יוסף לבית הסוהר ללא משפט, תקנות יוסף  ]הקדמת בעלי החיים להבנת הנהגת פרעה מכוח חלומו  

למען הצדק המשפטי במצרים, כאשר ביקש יוסף אסור את אחיו היה חייב להאשימם בריגול, כי כל עוון אחר היה נופל במערכת המשפט  

   בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"אהמתוקנת, מפגש מלך קציא ואלכסנדר מוקדון[ 

יש בהם ממש?    -חלומות   א[האם  ]מא,  חולם(  דפרשא, תשע"ב     אורייתא, תשע"ב   )ופרעה  והוראה, תשע"ב  עומקא  א'-תורה      חלק 

     חלק ב'-תורה והוראה, תשע"ב

 ( קצד)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא  הערות ודקדוקי לשון בחלומות של פרעה ובפתרון החלום

     (רכא)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא  סוד החלומות

מי שנידוהו בחלום צריך התרה,  , דמנפטר  ותבנדרים, בממונות, הורא]דברי חלומות   ולא מורידין,  חד א  חלוםברי חלומות לא מעלין 

לנבואה בטלים,  בשישים  דברים  בלא  לחלום  אפשר  והביאום  ,  אי  בחלום,  להם  שנתגלו  חידושים  הראשונים  רבותינו  בדברי  עוד מצינו 

ומגלה היכן המעות ומודיע למי הם,   [, נפטר שבא לבנו בחלוםשנתגלו בחלוםלהלכה, וצ"ע בתוקף הלכות אלו ]התרת עגונה ע"פ סימנים  

חלם שעשה מעשה עבירה, האם צריך  ,  קיום בקשות נפטרים שנגלו בחלום,  הנודר בחלום לקיים מצוה  ,  האם צריך התרה  דר בחלוםהנו

ם חלום רע האם עליה, חלאחרים ממליצים    רופאיםו  חולה או רופא שנאמר להם בחלום כי נטילת תרופה מסוימת תגרום לסכנה,  כפרה

וחברו שמע בקולו וזכה האם צריך לשלם דמי תיווך      חלם שחברו יקנה כרטיס פיס ויזכה ,  מכירת חלומות  -רשאי למוכרו לאדם אחר  

 עולמות, רלה   [מהטיסהימנע האם  טוסהזמין כרטיס טיסה וחלם שאביו מזהירו לא ל, לחולם 

לחשוש?   אין  ולאלו  לחשוש  יש  חלומות  ממונות,  לאלו  בדיני  חלומות  בנבואה,  משישים  אחד  חלום  כהנים,  בברכת  חלום  ]הטבת 

    אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"אחלומות כיום[ 

 ( קלאספקלריא, תשפ"א )עמ' הרואה ברכת כהנים בחלום  

 

   הממונית בהלכההערבות   נושא בפרשה:

 

וערב קבלן[   בעל גמ"ח הדוחה מועד תשלום לחייב, האם ערבות הערבים מוארכת בהתאם? משא   ]מג, ט[)אנכי אערבנו(    ]ערב, 

 ומתן, תשע"ו 

, דוע מתנכר יוסף לאחיו, ממה התכוון ראובן באומרו ''את שני בני תמית'']לקבלת ערבותו של יהודה וסירוב לקבלת ערבות ראובן  

 "א סעמל משה, תש [כיצד גלויות יעקב ובניו מסמלים את הגלויות העתידות

  , תורה והוראה [  ?י הערב לחזור בו מקבלת הערבותאהאם רש  ,]האם מצוה להיות ערב, למי, מה כלול בערבות  )חלק א(  הערבות בהלכה

   ו"תשע

איך נעשה  ,  ערבות על רווחים,  דינו של ערב המקבל אחריות על ההלוואה לאחר שכבר הועבר הכסף ללווה]הערבות בהלכה )חלק ב(  

 תורה והוראה, תשע"ו  [אדם 'ערב קבלן', ומה המנהג בכך כיום?

יודע שהוא משקר  כאשר הלווה כופר בהלוואהקודם ההלוואה,  חתם ערבות  ]הערבות בהלכה )חלק ג(   פנינו בהלווה אינו  , כשוהערב 

 תורה והוראה, תשע"ו [ ואין אנו יודעים מה היה טוען
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 בינת המשפט, תשע"ד  '[קבלן 'ערב ללשון 'ערב'בין לשון ] שטר נוסח ערבות בסתירה ב

נוה ההיכל,      ג " נוה ההיכל, ויגש תשע   ]איזה ערב היה יהודה, ערב רגיל או ערב קבלן, שנים שגנבו, שנים שלוו, שותפים[שיעבודו של ערב 

 ו " מקץ תשע 

אם יהודה היה ערב   בינינו, ערבות על גופו ולא על הממון, ערבות בבן נח, ההאם נפרעין מן הערב תחילה] הלכות ערב ממעשה יהודה  

 ב " מעדני אשר, תשעקבלן[ 

עיון     ]כב, כד[  )אם כסף תלוה את עמי(  ]כשלא מדקדקים מי הערבים לא סמכו עליהם, ואין לגבות מהם[ערב בגמ"ח ובשטר תנאים  

 הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא(

לשלם חייב  ב"תנאים"  קבלן  ערב  קבלן]  ?האם  ערב  שאינו  נדוניה  על  משתעבד  ,ערב  לא  בזמנינו  בתנאים  קבלן  ערב  כיצד   ,מדוע 

 בינת המשפט, תשע"ה  [מתחייב ערב קבלן בזמן הזה

 וישמע משה, תשע"ה ]מצוה או עבירה, האם כשלא חותם למי שלא חתם לו עובר על "לא תיקום"[ הימנעות מלחתום על ערבויות 

וישמע משה,  ]בעיני ביה"ד היא נראית תקינה, אך גרפולוג מחווה דעתו שהיא מזוייפת[    שחתימתו על שטר הלוואה זויפה  טועןהערב  

 תשע"ד 

, קיבל עליו אחריות נגד שוד בספינה ובעל אחרערבות שפורטו בה סוגי נזק, וניזוקה הסחורה בנזק  ]כתב    חיובי ערב בנזק שאינו מצוי 

 נוה ההיכל, תשע"ו  הספינה בעצמו שדד, הרחבת הערבות למקרים מצויים, המשמעות לגבי ערבות יהודה[

נשיח    ו" תורה והוראה תשע  ]מד, לב[)כי עבדך ערב את הנער(    ?האם מצוה להיות ערב, למי, מה כלול בערבות  -ות בהלכה  הערב

 בחוקיך, תשע"ז 

אספקלריא,      שפת אמת, תרל"ב    ו"נוה ההיכל, מקץ תשע     ג"תשעויגש  נוה ההיכל,     [מד, לב ])כי עבדך ערב את הנער(  שיעבודו של ערב  

 מלאכת מחשבת, תשפ"א    עמק הפרשה, תשע"ח   תשע"ח )עמ' סא(

חתם הערב ה,  אה השניואה נוספת על סמך הערבות הראשונה, האם הערבות גם להלווופרע הלוה את החוב ולקח הל]ערבות בגמחי"ם  

   עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' לו( [החתימה אלא לאחר זמןמועד ואה בוה לא קיבל את ההלווהלו

 ב " ע מעדני אשר, תש  [מד, לב] )ערבות יהודה לבנימין( ?האם נפרעין מן הערב תחילה

 

 בטחון והשתדלות  נושא בפרשה:

 

והשתדלות   מיותרת,  בטחון  השתדלות]השתדלות  בחיוב  בטחון,  הנהגה  משרשים  ופחות  ככל  ,  איך  לרוחניות  ושואף  בוטח  שהאדם 

)ויהי מקץ שנתים ימים(    [השתדלות ב' פעמים,  להתחזק בבטחון,  בטחון בזה"זן,  הנפק"מ בין אמונה לבטחו,  לגשמיות, יש לו יותר פרנסה

איש     שפת אמת, תרנ"ט       דרכי החיזוק, תשע"ו     ו " נשיח בחוקיך, תשע      תשע"ו     עומקא דפרשא, תשע"ג     כאיל תערוג, תשע"ה    ]מא, א[

 נאה דורש, תשפ"ב     ממגד גרש ירחים, תשפ"ב   באר הפרשה, תשפ"א   מפיק מרגליות, תשפ"א   לרעהו, תשע"ז

 ואני בחסדך בטחתי, תשפ"א   רשת ביטחון

ן", מהו "ביטחון", הלימוד מפרשת המן, הרבה שלוחים למקום, "בטחו  על  בתורה  נצטווינו  יכן]ה  בעניני פרנסה  -בטחון והשתדלות  

  ההשתדלות  חובת לבין הבטחון מצות  בין האיזון נקודתה' האם יוסף נתבע על העדר ביטחון, לטוב זו גם' גמזו איש נחום, ידיך מעשה בכל

ירבה במשנת  כפול  יבוא  ימעיט  ואם  כפירה,  זו  הרי  ערכו  מכפי  בהשתדלות  ]אם  הביטחון  דרגות  חמש  "מזוייף" ,  דסלר  הרבר[   בטחון 

 עיתים   קביעת,  נהוראי  רבי  דברי,  אומנות  בנו   לימוד  ל,  ישרא  בארץ  טחוןי הב  דרגת ,  ציבורה   כלל   של  הבטחון  דרגת,  בעצלות  שמקורו
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צפוי,    לתורה רווח  על חשבון  בעבודת  ישוב,  עוולה  ממעשי  ימנע,  בצדקה  ירבה,  השתדלות  כמעשה  התפילהאף    ביטוח מפני ',  ה  הדעת 

   (חלק א)  עולמות, רפב ן"[בטחוב" חסרוןו ב יש האם - לרכב וביטוח וגניבות שריפה

מאידך 'ורפא    ,ותיקון החטא העומד בשורש המחלהלא הערוד ממית אלא החטא, חזרה בתשובה  ]בעניני רפואה    -בטחון והשתדלות  

המלך שגנז את "ספר    חזקיה,  האיזון" בין הבטחון לבין ההשתדלות בשעת מחלה  היכן נמצאת "נקודתירפא' מכאן שנתנה רשות לרופא,  

ר לחולה מסוכן האם מות ,  חובת ההשתדלות ברפואה "אלטרנטיבית",  ה'  הרמב"ן "מה חלק לרופאים בבית עושי רצון  דברית,  הרפואו

מל ולהימנע  "רגילה"  טיפול  רפואה  "אלטרנטיביקבל  מחולה שת,  ברפואה  הפניה  לקיבל  בשבתרופא  למיון  רפואה  ו  -גשת  לו  שנתן  רבו 

שלימה   ברפואה  ובירכו  ישמ  -כלשהי  מי  וסקירת  ע,  בקול  סאונד  אולטרא  בדיקת  לבצע  צריך  האם  רפואית,  בעיה  על  ידוע  לא  כאשר 

ם, הטבע שיש סיכוי לרפואת  תפילה על חולים שלא נראה בדרך ם,  ההריון, או שאפשר לסמוך על תפילה לה' וברכה מחכ  מערכות בזמן 

 ( חלק ב)  מות, רפבעול אריכות ימיו[חובת ההשתדלות לפרנסת משפחתו לאחר , האם יש בביטוח חיים חסרון בבטחון

 מעדני אשר, תשפ"א  ?כךונענש על   'אמונה'חסרון בהיא  'השתדלותפעולת 'האם 

 תורת אביגדור, תשפ"א  , כמה שווה 'כישלון'[]האכזבה פתח להצלחה, לא די לומר 'גם זו לטובה'כל אכזבה לטובה 

 איתרי )ח(, תשפ"א )עמ' לב(   ]הרב ישראל אליאך שליט"א[מצוות הביטחון 

     במשנת הפרשה, תשע"ד ]ביאורו של הרבי ר' זושא[ מידת הביטחון 

 שבילי פנחס, תשע"ד    מדי שבת, תשע"ו לפרנסה בשנת השמיטה[]בקשר מידת הביטחון 

 עומקא דפרשה, תשע"ב   ]בקשר לפרנסה בשנת השמיטה[מידת הביטחון 

 ( קכהאספקלריא, תשפ"א )עמ' בטחון והשתדלות  

 

 כבוד המלכות   נושא בפרשה:

 

, טעם הדבר, הברכה  מלכותל  בודכ  לקוח  ועזריה,  מישאל  חנניה  יוסף,  אליהו,  דניאל,ן, יעקב אבינו,  הכה  אהרן,  רבנו  שה]מ  כבוד המלכות

הזה,  בזמן  מלך  דין  יש  האם  יבחין,  יזכה  שאם  מלך  לקראת  לרוץ  אדם  ישתדל  לעולם  העולם,  אומות  ומלכי  ישראל  מלכי  ראיית  על 

על ראיית מלכה,   גדרי ראיית המלך, דמותו או כבוד    רשע,  ראליש  מלךבמשטר דמוקרטי,  ברכה  זרה,  יהודי של מדינה  נשיא  מלך או 

, מלך הלבוש בגדים אזרחיים, או בחדרו בארמון ללא גינוני מלכות, מלך הנמצא חי  בשידורפת,  משק  באמצעותשיירת המלך,    פמלייתו,  

)ויגלח ויחלף      ך זה, ברכה על מלך המשיח שיתגלה במהרה[בביקור מחוץ לממלכתו, לעבור על איסור דרבנן לברך מלך, ביטול תורה לצור

      ג " אורות הגבעה, תשע      עולמות, רלט  ברש"י( ]מא, יד[-שמלותיו

ביום טוב   יוסף שערו  גילח  בערב ראש מדוע  גילח  רק מדרבנן,  גילוח באופן האסור  נפש,  כבוד המלכות, מכשירי אוכל  נפש,  ]פיקוח 

 לג תירוצים  (פ)עמ'    "בעיון הפרשה, תשפ     הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"אהשנה, גילח אחר ראש השנה[ 

 (זאספקלריא, תשפ"א )עמ' כ איך התגלח יוסף בראש השנה? 

 מקרא העדה, תשע"ז )עמ' שמד( ]גילוח יוסף בחג[ איסור במקום כבוד המלכות

 במשנת הפרשה, תשע"ו   ברש"י( ]מא, יד[ -)ויגלח ויחלף שמלותיו ]במקום 'וגלח' כדרכו[אונקלוס ויגלח 'וספר'  מדוע תרגם כאן

 תשע"ט    שלמים מציון, תשע"ז [רגילהמרכבת המשנה ורכיבה , ]חי נושא עצמורכיבה על בהמה ביום טוב מפני כבוד המלכות 

עיון     רוממות, תשע"ז       מלאכת מחשבת, תשע"זברש"י( ]מא, יד[   -שמלותיו  )ויגלח ויחלף  ]בתער, בחג[תגלחת יוסף מפני כבוד המלכות  

 שלמים מציון,תשע"ח    מחמדי התורה, תשע"ח   הפרשה, תשע"ב עמ' מב(

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/282_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/282_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/282_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/282_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/111_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_57_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_10_81.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/239_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_12_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_09_10_11_12_13_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_09_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_57_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_09_10_78.pdf


 

 

 ]בשבת ובחול[  : מאסרנושא בפרשה

 

האם מותר לעצור "חשוד" , מדוע לא נאסרו באותו תא,  בשבתעצים    במקוששו  במגדף  :במאסר  שימוש  תורהב]עונש או הגנה    -מאסר  

עבירה    לשם על  נחקרווחקירת החשוד, או כשיש עדות  "ערובה" כחלופת מאסר, הכנסה לכיפה  העדים טרם  עד מות,    -,  מאסר  מאסר 

לקיום פסק   כפיה  ממוני, כאמצעי  חוב  לתשלום  כפיה  אסר כאמצעי, מהסמכות לאסור לזמן קצוב,  כעונש, או רק כאמצעי הגנה מפשיעה 

 עולמות, רנט    [ איסור עשיית "דין" בשבת"צידה באדם", או  -בשבת הכנסה למעצר או מאסר  , "דבי

       תורה והוראה, תשע"גתורה  בדין מאסר 

 טעמא דאורייתא, תשפ"א יוסף הצדיק  מחלוקת האחים עם

, פשרת האחים ]דין 'רודף' כשלא התממשה הרדיפה, חזקת המסוכנות, עונש בידי אדם ובידי שמיםיוסף הצדיק    מחלוקת האחים עם

 ל משך החכמה, תשפ"ב ע  בינת החכמה   [שלא להורגו בידים רק ישליכוהו לבור

)ויקח מאתם את שמעון ויאסור     ]יחדו אחד מהם, יהרגו ואל יעברו[  ?את כל האחים ושחררם ורק אז נטל את שמעון  יוסף  מדוע אסר

 תשפ"א    מלאכת מחשבת, תשע"ו   ]מב, כד[אותו לעיניהם( 

אספקלריא, תשע"ח   )אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים( ]מד, י[  ]עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם[מאסר רבים בשל יחיד 

  )עמ' נז(

 פ"ב מפיק מרגליות, תש    ]מסירה והצלה[ מדוע אפשרו האחים ליוסף לאסור את שמעון?

ויאסור אותו לעיניהם(    ]אשמה, מסוכנות, חרטה, אם רעב שונאך[מדוע אסר יוסף דווקא את שמעון       ]מב, כד[ )ויקח מאתם את שמעון 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א 

 אורות הגבעה, תשע"ג   ]איסור צידת אדם[מעצר אדם בשבת 

 ד "ההיכל, תשע  נוה   אדם[ צידת ]איסור בשבת עבריין או פורץ לכידת

    תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג  אדם[ צידת ]איסורמעצרו של מקושש העצים בשבת 

 אורות הגבעה, תשע"ג   איסור צידה בשבת וצידת אדם

 ( רז)עמ'  תש"פ ,אספקלריאת כיסא בכלאו  תפילה ולימוד תורה לאסיר שבי

  תש"פ  , אספקלריא   ]טרם שהוכנס לבית הסוהר, כבלי ברזל ואזיקים אחרים[ברכת הגומל וקרבן תודה למי שהיה אזוק באזיקים  

    (קסד)עמ' 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א   לחתום על ערבות בשבת, כדי להוציא יהודי מבית אסורים נכרי

 מלאכת מחשבת, תשפ"א    (עזמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש ]יחדו אחד[ ]מג, ח[מסירת ישראל להצלת אחרים 

 

 : סיכון עצמו להצלת הזולת  נושא בפרשה
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 א( לאספקלריא, תשפ"א )עמ' ? את עצמו במקום מצות כיבוד אב ואם יוסף סיכן כיצד

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח     נועם אליעזר, תשע"ח  )ונחיה ולא נמות( ]מג, ח[ האם בנימין היה חייב להסתכן לרדת למצרים? 

 תשע"ז    נוה ההיכל, תשע"ד  ]מאמצי יהודה להצלת בנימין, סיכון חברי ארגון הצלה בפעולות הצלת אחרים[סיכון עצמי להצלת הזולת 

      ד"נוה ההיכל, תשע   שמעתתא עמיקתא, תשע"ו ]יד, יד[ )וירק את חניכיו(  סיכון עצמו להצלת הזולת, חובה או רשות 

חייב   עליו םבאי ם רו טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטיברואה ח", הַוֲהֵשֹבתֹו לֹו"; "לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך]" סיכון עצמו להצלת הזולת

" "חייך קודמים לחיי חברך", האם יש  חיוב להיכנס  לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם  ְוֵחי ָאִחיָך ִעָמְך, ומאידך "להצילו

אח מהו  החולירע[,  מגיפת  בשעת  מייזל  והגרא"ח  מבריסק  הגר"ח  ]הנהגת  להסתכן  "סכנה"  רשאי  הגדרת  להסתכן,  שצריך  הסיכון  וז 

בניסויים  השתתפות  זמרי,  בהריגת  פנחס  ישראל,   כלל  או  רבים  להצלת  הסתכנות  נפשות,  הצלת  בנדון  "סכנה"  לעומת  שבת  הדוחה 

האם  רפואיים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת לחבלן בפירוק מטעני חבלה להציל נפשות, תרומת איברים:  

, האם דינו של והאם יש חיוב לעשות כןאת חברו ]מסכנה ודאית[,  כדי להציל  מגופו ]בספק סכנה[,  איבר    יתתכרלאדם להסתכן במותר  

רופא שונה מכל אדם אחר, ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה המטופל, תרופה המצויה בידו  

נה לחייו, האם חייב לוותר עליה עבור חולה שנשקפת לחייו סכנה ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שנים של חולה שיש רק ספק סכ

נפגעים,   להציל  כדי  התקפה  בעת  מוגן  ממרחב  יציאה  חייל,  להציל  להסתכן  חובש  חייב  האם  הקרב  בשדה  שווה,  בסכנה  הנמצאים 

 עולמות, שיג    הסתכנות כדי להביא חללי ישראל הי"ד לקבורה[

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

ועם ראשוני פרשני רש"י רבי ישעיה דיטראני, חזקוני עפרש"י, עבד ]]דפוס רומא[ ועם ראשוני פרשני רש"י  חומש עם פירוש רש"י  

הרב משה [  רבי אליהו מזרחי, זכרון משה,  רבי יעקב קניזל, משיח אלמים, ספר זכרון,  רבי שמואל אלמושנינו, רבי משה אלבילדא,  שלמה

 פיליפ שליט"א, תש"פ 

ה' לנגדי: הבא לעמוד לפני המלך מייפה    שויתי,  אמונה: הקב"ה מסבב כל הסיבות]לקחי מוסר ודרך ארץ הנלמדים מפרשת מקץ   

הכרת טובו יתברך: להכיר שכל טובה .  עצמו, כמו כן אנו צריכים לתקן מעשינו תמיד, כי תמיד הקב"ה מסתכל עלינו ויודע מחשבותינו

רשה בתורה על ידי שמירת עינים: יוסף שמר עיניו מלהסתכל בבנות מצרים, ובזכות זה ניתנה פ.  וכל מעלה באה מה', ולהודות לו עליהם

השגחה פרטית: מחשבות אדם הבל    -אמונה  .    הנהגה בין האומות: לא להראות יתרון על שאר יושבי הארץ, שלא לגרום קנאה  .  בנותיו

צידוק הדין : לא יתרעם מה' על    -תשובה  .  מיעוט תאוות: עיקר יראת ה' היא הפרישות מתאוות העולם ה'.  המה, על כן תמים תהיה עם  

ענוה : לא .  תפילה: יקדים תפילה לצרה.  שמירת הנפש: להשמר מן הסכנה, כי השטן מקטרג בשעת הסכנה.  אלא יפשפש במעשיוהרעה,  

   בינת זקנים, תשפ"ב [יהא רוחו של אדם גסה עליו כלפי הקטנים ממנו

     (ריא)עמ'   תש"פ ,אספקלריא פסוקים וזמנם פרשיות ותקופתם  

ל  ליון, הצלתה שיושב בסתר ע]יוסף, מאשפות ירים אביון, מינוי נשיאותי, המנהיג העליון, ווי החיבורים,  שרשרת ההשגחה המופלאה  

א הנכון, וימצאהו האיש הנכון, הסחורה הנכונה, האדון הנכון, הכלמיתה מוקדמת,    ,תרחל, וידע יוסף, מנהיגותו של יוסף, לידה מאוחר

מה  החכם   החיים,  שרשרת  בדרבעיניו,  ווי'ם  לכאן,  אותך  זצ"ל  אישי[  סיפור    –לבודקה  סישיבת  לך  מביא  מילר  אביגדור  תורת  -הרב 

 גדור, תשפ"ב אבי

מפני  ]י  בין הפייטנות הקדומה לספרות הגנוזה של ימי הבית השנ  -  שקיעי מדרש ופרשנות בפרשת חלומות יוסף ומכירתו

קריעת ,  שלושה ימים בבורם,  מדוע עזבו האחים לרעות את הצאן בשכו,  לאחיו על חלומותיו ואם לא חש בשנאתם אלי   יוסף  מה סיפר

 (, תש"פ 10סגולה )-הרב יעקב ישראל סטל שליט"א [כתונת יוסף
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 תשפ"ב    תשפ"א  אשיחה בחקיך, תש"פ  מוסרי הפרשה

   (וקובץ גיליונות, תשפ"ב )עמ' צ-ם לפרשת השבועורטי

 "ב )מב עמ'(למעשה, תשפ [  הרב פנחס זרביב שליט"א] הערות לפרשת מקץ 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"ב אוצר החידות לפרשת מקץ  

 , תשפ"ב ר חומש' א' ישיבישערח"ב נבנצאל שליט"א מאוצרותיו של הג

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א    חידות לפרשת מקץ

 ד "אשר ליהודה, תשע  ]מא, יד[יוסף( )וישלח פרעה ויקרא את  נשתטה המשלח 

 היא שיחתי, תש"פ   [טז( ]מא, לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה) ['אמת ואמונה בה] ִבְלָעָדי

ולא    המגיד מראשית אחרית.  -=המספר סיפורים.  בריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראלדמגיד  -]המחזקשלושה סוגי מגידים   המדבר 

 פ"ב מפיק מרגליות, תש [כד( ]מא, ואין מגיד לי)  ואין מגיד לי[-אומר כלום

)ועתה    ]וארשתיך לי לעולם, שימור רגעי האהבה בין אדם למקום ובין איש לאשתו, אל תשליכני לעת זקנה[  שימור הטוב לימי הרעה

 תשפ"ב    הפרשה המחכימה, תשפ"אירא פרעה איש נבון וחכם( ]מא, לג[ 

באלים ה', מוסיף והולך של בית בלעדי, האלוקים יענה את שלום פרעה, מי כמוך  ]הסיר מעליו חשבונות הרבים,  נקדש את שמך בעולם  

 מתוקים מדבש, תשפ"א  )הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו( ]מא לח[ חשמונאי[

ן אלא מי שעוסק בתורה, 'קלות ריך בן חו]שליטת יוסף בכל אבריו ושכרו, איזהו גיבור הכובש את יצרו, אין ל  שליטת האדם על אבריו

 הפרשה המחכימה, תשפ"א  )וישם רביד הזהב על צוארו( ]מא, מב[ ראש'[

]שביתת בהמתו, חי נושא את עצמו, שבות, מחמר, רכיבה על מרכבה מצרית הרתומה לשני סוסים, רכיבה על בעל חיים בשבת ויו"ט  

 תשע"ז  שלמים מציון,  )וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו( ]מא, מג[מרכבת המשנה, שניים שעשאוה, צער בעלי חיים[ 

בהמות   בשתי  בשבת  בהמתו  ושביתת  מלאכה[מחמר  שעשו  מג[  ]שנים  ]מא,  לו(   אשר  המשנה  במרכבת  אותו  נחום,     )וירכב  משא 

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"א   תשפ"א

, גביית מס המלך, חידוש מס חדש, דין המלך או דין המלכות, סמכות חקיקה  ]דינא דמלכותאהליכי המס והגביה של יוסף במצרים  

 "א )עמ' נב(עיון הפרשה, תשפ)ויצבור יוסף בר( ]מא, מא[ חדשה, הפקעת מס למלך או נטילת המס כפקדון לצרכי החזרתו לעם[ 

 עינינו גל, תשפ"א )ויקראו לפניו אברך( ]מא, מג[ לדמותו והגדרתו של אברך 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"א , מה[ מא( ]ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח) פתרון חלומות או גילוי צפונות?

)וליוסף יולד שני  ]לידת בני יוסף, לידת יוכבד, קודם מתן תורה, מדאורייתא או מדרבנן, מי שלא קיים פו"ר[  פריה ורביה בשנות רעב  

 נועם אליעזר, תשע"ח   ( ]מא, נ[, ברש"יבנים בטרם תבוא שנת הרעב

 ( נהמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש    (קצב)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא  איסור תשה"מ בשנת רעבון

]מתה קודם בא יעקב מצרימה, אם היתה בת שכם באומות הולך אחר הזכר,   מדוע לא נמנתה אסנת אשת יוסף בכלל יורדי מצרים?

 דרישה וחקירה, תשפ"א ואם היתה בת שמעון לא מנו את יוכבד, היתה אשתו של איוב[ 

מקרא העדה,    [, דין ילדיה, האם נישאה בכתובה, איסור נשיאת מצריתאם התגיירההבת דינה או בת פוטיפרע,  ]  נישואי אסנת ליוסף

 ( ז, שמטתשע"ז )עמ' שמ
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בינת החכמה על  בכדי שלא יפצו מעסיקיו הקודמים פיהם נגדו[  ]שיקולים פוליטיים  מדוע נתן פרעה ליוסף את אסנת בת פוטיפר?  

   משך החכמה, תשפ"א

יו לו  אירועים קשים בחיים, יש להביט על הצד החיובי ועל התועלת שבקושי, ואז לא יציקו לו הקשיים שה]  מתנת השכחה )חלק א(

    היא שיחתי, תש"פ   )שם הבכור מנשה כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי( ]מא, נא[ [בעבר

ועוד הודה לה' גם  ,  לשכוח גם את העמל והצער  יוסף הצדיק משבח ומודה להשי"ת שנתן לו כחהכל לטובה,  ]  (ב')חלק  מתנת השכחה  

כיצד חיים בתנאים של גלות וחשכה, כיצד לא   יוסף הצדיק בהנהגתו בחשכת הגלות, מלמד, על שכחת כל הטוב והעונג שהיו לו בבית אביו

נשני אלקים את כל עמלי ואת כל  שם הבכור מנשה כי  )[ מתפעלים מהסביבה ע"י עבודה עצמית בדבקות וקשר תמידי עם הקב"ה ועם תורתו

 היא שיחתי, תש"פ   [א( ]מא, נבית אבי

]האם שבועת יוסף לפרעה היתה שלא ידבר עברית או שלא יגלה כי    יוסף נשבע לפרעה שלא ידבר עברית ולכן לא כתוב 'כי אמר'

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  [א( ]מא, נ שם הבכור מנשה כי נשני אלקים את כל עמלי ואת כל בית אבי)אינו דובר עברית[  פרעה

 רה, תשפ"א ומשנתה של ת   טוהר נפשו ונקיון מעשיו של יוסף הצדיק

 תשפ"ב    משנת מהר"ל, תשפ"א מלאכת מחשבת, תשע"ט    ג"אשכול יוסף, תשע]מא, נה[   ]ברית מילה לגוי[ מדוע מל יוסף את המצרים? 

 ( נהמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש]מא, נה[  ברית מילה לגוי שלא לשם גירות 

 (צאספקלריא, תשפ"א )עמ'  )אשר יאמר לכם תעשו( ]מא, נה[מדוע האכיל יוסף את המצרים רק אחר ברית מילה 

]דאורייתא או דרבנן, קיום מצות קידוש ה', קטן שהגדיל, קטן עם ספר תורה, שני קטנים עם ספרי אין דבר שבקדושה פחות מעשרה  

 (ועיון הפרשה, תשפ"א )עמ' נ  אים( ]מא, ה[)ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הב תורה בידיהם[

ישראל   לארץ  שנכנסו  חו"ל  בפירות  ומעשרות  תרומות  המירוחחיוב  היה  מלאכה,  ]היכן  גמר  הפטור תושבות,  ,  מזון  לשלוח 

 (נחמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש)מארץ כנען לשבור אוכל( ]מב, ז[ ממעשרות בעת רעב, מעשרות בזמן האבות, לוי היה נוטל מעשרות[ 

ל משך החכמה,  ע  בינת החכמה  )מארץ כנען לשבור אוכל( ]מב, ז[ושבות[  ירוח, ת, גמר מלאכה ומ ]פטור מעשרות  מהן 'בר'?מהו 'אוכל' ו

 תשפ"ב 

]זיהוי, טביעות עין, אומדנא, אשה שהעידו שבעלה מת והגיע אדם  לא אחר שדומה לו מאדנראה גונב במצלמה, וטען שזה לא הוא א

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א   )ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו( ]מב, ח[ הנראה כמו בעלה[ 

הביטו בו במבט שטחי, רבי עקיבא  האחים  ]  יוסף 'הכיר' את אחיו ודאג לטובתם השלמה   -מבט חיים שטחי ומבט חיים מורכב  

יוסף את אחיו והם לא הכירוהו( ]מב, ח[  תו עם משה[וכלבא שבוע, בני ישראל היוצאים מלפני משה, קורח במחלוק שיחת הגר"ד     )ויכר 

 קובץ גיליונות, תשפ"ב )עמ' מד( -אברהם שליט"א

מקרא העדה, תשע"ז  )חי פרעה אם תצאו מזה( ]מב, טו[  ]להבא או לשעבר, לשקר או לאמת[  שבועת שקר ושבועה בשם עבודה זרה  

 ( סא)עמ' ש

 מעדני אשר, תשפ"א  ?מדוע רק כשלקחו את אחד מהאחים אמרו אשמים אנחנו ולא כשלקחו את כולם

הזולת זעקת  שומע  אינו  האמת,  בביקוש  חסר  ולא    כשהאדם  אלינו  בהתחננו  נפשו  צרת  ראינו  אשר  אחינו  על  אנחנו  אשמים  )אבל 

 שואלין ודורשין, תשפ"א שמענו( ]מב, כא[  

 שואלין ודורשין, תשפ"א ]דברי ספורנו שדנו את יוסף בדין רודף[האם צריך לרחם על 'רודף'? 

)ויקח מאתם את    ]לטובת שמעון לסדר לו כפרה, או לטובת יוסף מפני מסוכנותו של שמעון[  ?מדוע נטל יוסף את שמעון מכל האחים

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   לעיניהם( ]מב, כד[ שמעון ויאסור אותו  
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]המסר הנלמד מכך לגבי אחדות בין תלמידי   ויפתח האחד את שקו, ברש"י( ]מב, כז[)את הכסף שהטמין יוסף    וקא לוי מצאומדוע ד

 דברי השירה, תשע"ט  חכמים[

 "אצבא הלוי, תשפ  )מב, לו( []יוסף איננו ושמעון איננוהמקור ליוסף ושמעון לשמות הסתמיים בשטר 

 (סדמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש ]מב, לז[)תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך(  ]השבת אבדה, לא תעמוד על דם רעך[ מצות השבת גופו

 ( סחמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש)ונחיה ולא נמות( ]מג, ח[  ]בממונות, בירושה[אין ספק מוציא מידי ודאי 

]מעשה עם הפודה את גופת מהר"מ מרוטנבורג משביו, מסורת מדברי הגר"א בערוב לזכות בחיי עולם הבא או לזכות באריכות ימים  

מים זכים,  )אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים( ]מג, ט[    ליעקב אביו[   ימיו, דברי יהודה

 תשפ"א

ללוה ורחוקים  לערב  קרובים  אערבנו  עדים  ט[   )אנכי  ]מג,  הימים(  כל  לך  וחטאתי  לפניך  והצגתיו  אליך  הביאותיו  לא  אם    מידי תבקשנו 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב 

נבולהזדרז בקיום המצוות   עוד מצוות, איש  לפרעה, רצונו של הגר"א להספיק  יוסף  ולא רק מסודר[  ]עצת  וחכם  אוצר  -דברי השירהן 

   )עמ' כב( "פהפרשה, תש 

ישראל   בנק  של  החדשים  הכסף  פסוקים[  שטרות  רבנים,  יב[  ]נשים,  ]מג,  בידכם(  קחו  משנה  נד( א  )וכסף  )עמ'  תשע"ח       ספקלריא, 

    ירחון האוצר )יא( תשע"ח, )עמ' רנא(

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  )וכסף משנה קחו בידכם( ]מג, יב[  ?למה צריכים האחים להשיב את הכסף בידיהם 

 ( עטמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש )וכסף משנה קחו בידכם( ]מג, יב[   []אבדתו, החזרה מפני קידוש ה' טעות גוי

 (צחמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש    השבת אבדת גוי

 ו " זרע ברך, תשע ]מג, טז[   (וטבוח טבח והכן)הכנת שולחן מערב שבת 

עיון הפרשה,  ]מג, טז[   (  וטבוח טבח והכן)]האם נחירה נכללת בכלל איסור אבר מן החי, היתר נבילה לבני נח[    ציווי בני נח על נחירה

 תשפ"א )עמ' נט( מג תירוצים 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' כ( יוסף תלוי במעשים ויהודה בהודיה )וטבוח טבח(  

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ט ]מג, טז[  ( וטבוח טבח והכן)סעודת יוסף ואחיו היתה בערב שבת 

מדוע בנוסח התפילה אנו אומרים ''אברהם  ,  מדוע חוזר ביוסף עניין ה''הכנה']  מצרים ולגאולה השלימה''  המכין לגאולת  -''יוסף  

ירנן'', יצחק  מנוחה  יגל  לשון  אנו מוצאים  לשון של שמחה-וביעקב  ולא  בו''  הכנות השבת ,  ''ינוחו  בפסוק מיוחד אודות  צורך  יש  מדוע 

כיצד ,  ''הכנה''ומה מטרתה של אותה  ,  ''והכינו את אשר יביאו'' הלא נאסרה מלאכה בשבת וא"כ וודאי שההכנה צריכה להיות בער"ש

והכשיר את ביאת משפחתו למצרים לגאולה העתידה,  יוסף בשהייתו במצרים הכין  יוסף  ,  כיצד הכשיר את העם  בן  יקדם משיח  מדוע 

, הבדל בין שני החלומות אצל יוסף, להישנותם אצל פרעה , הכיצד נרמז הדבר בפסוק ''לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו'',  למשיח בן דוד

 [מדוע אבני החושן הונחו על שני אבני השוהם שהינם האבנים שכנגד שבטו של יוסף,  היו החלומות ע"י מיכאל וגבריאלמשמעות שמה ה

 עמל משה, תש"ס]מג, טז[   ( וטבוח טבח והכן)

 מפיק מרגליות, תשפ"א   (צגמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש]מג, טז[   ( וטבוח טבח והכן)  וגיד הנשה בבני נחשחיטה 

  ?יוסף להכין בשר לשבטים הקפיד שיוציאו את הגיד לפניהם ומדוע על השחיטה לא הקפיד שיהא לפניהם  מדוע כשציוה

 מעדני אשר, תשפ"א]מג, טז[   ( וטבוח טבח והכן)

ה לישראל ולבני נח,  מנהג שהפך להלכה בשעת מתן תורה,  נש ילת ערבית, גיד הה בימי יעקב וכן תפ]איסור גיד הנש  ההנאה מגיד הנש

 מפיק מרגליות, תשפ"א ]מג, טז[  ( וטבוח טבח והכן)חנוכה חג שתחילתו מנהג, לשנה אחרת קבעו לימי הלל[ 
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 ( קסבאספקלריא, תשפ"א )עמ'  גיד הנשה בבני נח

כ מצות שחיטה    )עמ'  תשפ"א  מצוות    (דאספקלריא,  סוגי  שני  בשחיטה,  וגרמא  לדבר חובה    –]מעשה  בפרשה,    אחר[  ומכשיר  המצוות 

 תשפ"ב   תשפ"א

 (בפמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש ]מג, טז[  ( וטבוח טבח והכן) חיטה שאינה ראויה ש

תפילין   ממצוות  חלק  היא  תפילין  כתיבת  גיל  האם  עליהם,  מעונש  פטור  רק  תעשה  לא  באיסורי  אסור  קטן  האם  קטן,  ]שחיטת 

קטן שהוא שוטה,   תטה ע"י מנשה, בן כמה היה, האם היה ישראל, שחיטשחיאחריות פלילית, איסור ספיה במאכלות אסורים לקטן,  

   עשר עטרות, תשפ"א כתיבה הוי חלק ממצות תפילין, ושחיטה אינה חלק מאיסור נבילה רק 'מתיר' באכילה[ כתיבת תפילין ע"י קטן,

 ( פטמקרא העדה, תשע"ז )עמ' ש]מג, טז[   ( וטבוח טבח והכן)  חולין שנשחטו בעזרה

)ויבא    []האם מנשה היה כבר גדול, בר מצוה, גדלות אצל בני נח, האם האבו יצאו מדין בני נח גם לקולא  שמירת התורה אצל האבות

 (צומקרא העדה, תשע"ז )עמ' שז[  י]מג, האיש את האנשים ביתה יוסף( 

   משנת מהר"ל, תשפ"א )ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון( ]מד, כט[הדרכים בחזקת סכנה 

שלום?   לו  ישיב  ולא  שיתכן  למי  שלום  להקדים  מחילה[האם  עיוור,  כז[   ]לפני  ]מג,  אמרתם(  אשר  הזקן  אביכם  השלום     )ויאמר 

   (באספקלריא, תשע"ח )עמ' מ

שה המצרים  אכלו  לפרעה[  ?האם  העם  בין  הבדל  מצרים,  תועבת  את  נזבח  הן  לבקר,  צאן  בין  הבדל  הטבחים,  היא  )  ]שר  תועבה  כי 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כג(   למצרים( ]מג, לב[ 

משנת  )וישתו ושיכרו עמו( ]מג, לד[    יוסף הוא עיקר השבטים, השמחה והיין[]מדוע הזיר עצמו יוסף מן היין מיום שפירש מאחיו?  

 תשפ"ב   מהר"ל, תשפ"א

משך חכמה ע"פ בינת  )וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האוכלים אתו לבדם( ]מג, לב[    מי הם המצרים, ומדוע לא אכל יוסף עמהם?

   החכמה, תשע"ח

 תשפ"ב     משנת מהר"ל, תשפ"א)וישתו ושיכרו עמו( ]מג, לד[  ]נכנס יין יצא סוד[אחי יוסף שתו איתו יין כדי להוכיח שאינם מרגלים 

]חשש סתם יינם, פיקוח נפש מפני כוד המלכות, נתכוין לבשר חזיר כי יוסף היה יהודי והיין היה כשר, כאן אין  כיצד שתו אחי יוסף?  

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"א צריך אפי' כפרה[ 

 עשר עטרות, תשפ"א )וישתו ושיכרו עמו( ]מג, לד[  ]אכילת שירים משולחן הצדיק[ וברך את לחמך 

 זרע ברך, תשע"ו ]מד, ג[  ( הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם)ברכת הגומל להולך מעיר לעיר 

ף אשר מצאנו בפי אמתחותינו  )הן כס]מהמידות שהתורה נדרשת בהן או מפורש בתורה, דין 'דיו', קל וחומר להקל ולהחמיר[  קל וחומר  

 ( תמקרא העדה, תשע"ז )עמ'   השיבנו אליך מארץ כנען( ]מד, ח[ 

מאיסורא   לאפרושי  כדי  כלכלית  גניבה  גבינה  בין  התרפים,  את  שגנב  רחל  של  בנה  בנימין  גנבת,  בין  לגניבה    -]גנב  ממון,  חמדת 

 נאה דורש, תשפ"ב להפריש את האדם מאיסור, בגניבה כלכלית יש שותפים לעוולה, בגניבה מצפונית אין[  - אידיאולוגית -'מצפונית' 

 נאה דורש, תשפ"א  ]מעלת ההולך עם האמת[מדוע לא הביאו אחי יוסף אדם זר איתם וטענו כי הוא בנימין? 

פניני חשוקי  )והוא נחש ניחש בו( ]מד, ה[  ?  הבן האובד נמצא במקום פלוני, האם מותר לבדוק אם זה נכון  כי  מכשף אמר למשפחה 

 חמד, תשפ"א 

 ( תדמקרא העדה, תשע"ז )עמ'   או זהב( ]מד, ח[)ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף  ]חובת השבה בבני נח[ זלן בבני נחחיובי גנב וג

 ( ז, תיחתמקרא העדה, תשע"ז )עמ' )אשר נמצא אתו מעבדיך ומת( ]מד, ט[  ]דיני נפשות באומד ללא עדות[ חותגניבה בשותפות או בשלי 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_57_82_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_10_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_10_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_10_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_10_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_10_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_10_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_10_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_10_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/512_10_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/278_10_82_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/278_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_10_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_70_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_70_80.pdf


 

 ( תטומקרא העדה, תשע"ז )עמ'   )אשר נמצא אתו מעבדיך ומת( ]מד, ט[]מעוולין במשותף[ עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם 

]כשם שרחל נפטרה אחר אמירת יעקב: אשר תמצא את ... לא ח אמירת 'אשר ימצא אתו מעבדיך ומת'?  ולא מת בנימין מכ  מדוע

     (קפג)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא )אשר ימצא אתו מעבדיך ומת( ]מד, ט[ יחיה[

בעצמו   המחפש  האדם  ע"י  גם  חמץ  לבדיקת  פתיתים  י'  להטמנת  באמתחת  מקור  הגביע  וימצא  כלה  ובקטן  החל  בגדול  )ויחפש 

 עשר עטרות, תשפ"א בנימין( ]מד, יב[ 

 (קצ)עמ'  תש"פ ,אספקלריא )ויקרעו שמלותם( ]מד, יג[ מדוע קרעו האחים בגדיהם, ולא חששו לבל תשחית?

מחיר החפץ, מפני נזק או סיבה אחרת, גנב מחויב לשלם וגזלן מחויב   ירד]גם אם  טענת הרי שלך לפניך בגנב המחזיר את הגניבה  

 נוה ההיכל, תשפ"א   נוה ההיכל, תשע"ב ד( ]מד, יז[)אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבלהשיב[ 

 ( פגאספקלריא, תשפ"א )עמ'    לאחר התגלות יוסף לאחים האם נעשו אוהבים זה לזה

:  החינוך בבית אברהם אבינו   .דרבנן מחיוב מצות חינוך  .  אברהם אבינו   -המקור מהתורה לחיוב במצות חינוך  ]החינוך בבית האבות   

האמונה ושמירת  חינוך  על  אבינוגירוש   .  הקפדה  יצחק  של  חינוכו  על  לרעה  ישפיעו  שלא  כדי  הפילגשים,  ובני  של     .ישמעאל  הברכה 

הנהגתו של אברהם אבינו כאשר שלח את אליעזר עבדו     .ובכך נמנע ממנו הקושי לשמור על חינוכה  -היתה לו בת   שלא אברהם אבינו

כאשר שלח את בניו   ם.  מהשפעה של גורמים זרים שליליי  גדולהזהירות  :  המסירות על החינוך בבית יעקב אבינו   .למצוא אשה ליצחק

ועשו לבני ישמעאל  ולא בארץ מצרים     .למצרים, כדי למנוע את התחברותם  גושן  ורק בארץ  ולא "להשתקע",  "לגור"  ירידתו למצרים 

למלכות הבירה  בביתו   הקפדת    .""מקום  החינוך  על  אבינו  רחל  :  יעקב  אל  הגודבריו  שאינו  "דיבור  בביתושהשמיעה  על .  ן"  הקפדתו 

דרכו במסירת  :  ה"ישיבה" ממנה המשיך קיום עם ישראל  -בית יעקב אבינו    .שמעון ולוי שהרגו את אנשי שכם מבלי שנטלו ממנו עצה

ה בשם  שקראו  מאבותינו  שונה  היתה  לרבים,  ואמונה ,לרבים "התורה  תורה  מסר  שבה  "ישיבה"  בחינת  היה  ומהם   ,לבניו  וביתו 

החינוך של יוסף הצדיק במצרים ט.  החידוש במעלת ה"ישיבה" של האבות, בכלל, ושל יעקב אבינו, בפר   .העם ולדורותהתפרסמה לכל  

אבינו  יעקב  בבית  החינוך  פרעה.  :  לעומת  לפני  בעומדו  הנהגתו  הטומאה  צרות  בסביבת  הצדיק,  יוסף  של  החינוך  דרכי  בין  השוני 

מתוך   • שנתן יוסף לבנו הבכור "מנשה" בינו באווירת קדושה וטהרה, הנלמדים מהשםסיונות במצרים, לדרכי החינוך בבית יעקב א יוהנ

 י ב"ן ]עולמות[,  שיעורים בחומש עם פירוש הרמ  [ הייסורים הבאים עליו יפשפש במעשיו וידע על איזה חטא באו ועל ידי זה יחזור בתשובה

    (קסא)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא  רמז הלכות חנוכה בפרשת מקץ

 רב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ ה שיעורי -ברוך שאמר]הסוד לכל הישועות[ הקשר בין חנוכה לפרשת מקץ 

   עשר עטרות, תשפ"א]מחזור השנה החסירה[ ונדירותה  -הפטרת פרשת מקץ 

 ( יד, מהאספקלריא, תשפ"א )עמ'     נאה דורש, תשפ"א    צבא הלוי, תשפ"א  ]חכמת שלמה[משפט שלמה  -הפטרת פרשת מקץ 

 

 ]אחר החנוכה[   מענייני דיומא: מותר השמן והפתילות

 

 באר הפרשה, תשפ"א להמשיך הארות הימים לכל ימות השנה   -זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו 

 עשר עטרות, תש"פ  ]השונה בדינו משאר שיירי מצוה[מותר השמן 

לו שמן בבית להכין  רק כשיעור    מותר השמן כשהניח שמן מרובה והדליק ]הניח בחנוכיה שמן רב שידלק כל הלילה. ראה שאין 

להדלקה,  מאכלים,   זמן הראוי  שיעור  זמן הראוי, מה  כשיעור  אחר שדלק  ולהשתמש במותר השמן,   החנוכיה,  לכבות  לו  האם מותר 

 נועם אליעזר, תש"פ  הדלקה מזמן פלג המנחה, כבתה אין זקוק לה, בערב שבת קודם כניסת שבת[
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דינים דרבנן חלים בחפצא, בכוח חכמים לקדש את הזמנים, קריאת    -]קדושת מותר השמן  מיסוד תורה שבע"פ    -קדושת החנוכה  

    וידבר משה, תש"פברכת כוהנים בחנוכה[ 

 שואלין ודורשין, תשפ"א  ? מותר השמן והפתילות טיפת שמן שנותרה בכוס האם מותר להדיחה

 חנוכה, תשע"א  -ספר מעדני אשר מדוע אסור להניח שמן שהדליקו בו בחנוכה לשנה הבאה, הרי אין גוזרין גזירה לגזירה?   

אסור להשתמש, ואם התנו מותר אך זה שמן  ]ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים, אם לא התנו  מותר השמן לריפוי מחלת השושנה  

 דברי שי"ח, תשפ"א  סתם ולא מנותר קנקנים[

חנוכה,    -ספר מעדני אשר  מדוע שמן שנשאר אחר חנוכה אסור לבטלה ברוב, הרי איסור דרבנן מותר לבטלו ברוב אם נתערב?    

 תשע"א 

]קדושת חפצי מצוה לאחר השימוש בהם, הוקצה למצוה, נרות חנוכה, עצי ונוי הסוכה, אסור למנות מעות כנגד מותר השמן והפתילות  

משמע שאין   עליו",  בזויות  המצוות  יהיו  "שלא  כדי  חנוכה  נר  נרות  חנוכה,  לאחר  בהנאה  אסורים  נרות  ומדוע  הנרות  "בעצם"  קדושה 

חנוכה שדלק בשיעור הראוי וכבה, נתערב מותר השמן של חנוכה בשמן אחר אין להוסיף עליו כדי לבטלו, למרות שבאיסור דרבנן ]שנפל  

נזרקין, תש ציצית[  שופר,  לולב,  ]סוכה,  מצוה  תשמישי  ומבטלו,  עליו  מרבה  לתערובת[  של  מעצמו  ותיק  ומזוזות  ]תפילין  קדושה  מישי 

מצוה  נרות  קדושת  החנוכה,  ימי  אחר  בחנוכיה  השתמשות  הדליקו,  לא  ולבסוף  בחנוכיה  שמן  נתן  בבקבוק,  שמן  נותר  נגנזין,  ס"ת[ 

וטלי לפידים להכנסת ספר תורה, טליתות  יארצייט,  נר  נרות של מצוה,  קדושת פמוטות שבת,  לנהוג בשאריות  ת קטן  וגניזתם,  כיצד 

ולאחריו,   -וציציות   הסוכות  חג  בימי  המינים  וארבעת  הסוכה  נוי  סוכה,  וגניזת  קדושת  משנתבלו,  וגניזתן  חולין  לצרכי  בהם  שימוש 

דפי עיון, חנוכה       עולמות, קפו   קדושת חפצי מצוה שונים ]שופר, כוס קידוש, בשמים להבדלה, קיטל, אבנט, בגד מיוחד לתפילה, כיפה[

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' סד(    תשע"ד 

 עומק הפשט, תשע"ח  ]הוקצה למצוותו, שמן בבקבוק, מועד השריפה, לרפואת שושנה, לשריפת חמץ[ שריפת הפתילות 

שימוש במותר השמן אחר שכבו הנרות, שימוש חול ושימוש של קדושה, ביזוי מצוה, ]ומותר השמן    -איסור השתמשות לאור הנרות  

מותר השמן שהתערב האם מותר להוסיף עליו ולבטלו בשישים, קדושת מותר השמן דינים דרבנן החלים בחפצא, החידוש במצוות חנוכה 

 וידבר משה, תש"פ   בכוח חכמים לקדש את הזמנים,  מדוע קוראים ברכת כוהנים בחנוכה[

]מותר השמן, שיירי השמן בנר חנוכה, ובנר שבת ובבקבוק. ריבוי שמן בנר שבת. ביטול איסור לכתחילה  שאריות השמן מנר חנוכה  

 בדשן, תש"פ  ותתענג בדאורייתא ובדרבנן. הסתירה בשלחן ערוך מאורח חיים ליורה דעה. גדר דבר יש לו מתירין[ 

 קב ונקי, תשע"ח קנה בקבוק שמן זית לחנוכה, האם יכול להשתמש בו לבישול ואפיה? 

 

 שמיטה:  -שנת השבע 

 

לכלל חיוב   עצמויס  עשים ופעולות כדי להכנשות מ ם לע]האם ראוי לאדקניית עץ בארץ ישראל בכדי לקיים את מצוות השמיטה  

ת ציצית  מצוו  םרצונו להיכנס לארץ ישראל, כנסה לקיום מצוות פריה ורביה, עונש על אי קיו, משה רבינו במצוה שעדיין לא נתחייב בה

קניית בהמה מברכת לקיום  ם מצוות 'השבתת חמץ',  בערב פסח בכדי לקיי  בעידנא דריתחא, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, לקנות חמץ

ילדה, רצון לקיום כל תרי"ג מצוות ע ולא  גירושי אשה שעברו עשר שנים  'בכור' בזמן הזה,  עולה  י האדם,"מצוות  -כל העוסק בתורת 

 )עמ' עד(   "בעיון הפרשה, תשפ  אשר וייס שליט"א[]הרב  [ונשלמה פרים שפתינו

ומרור    ]מצה ומרור מגידולי עציץ שאינו נקוב, מצוות כרפסר' בליל הסדר בשנת השמיטה בירק מ'גידולי מים'  רוקיום מצוות 'מ

 עומק הפשט, תשפ"ב   [ גדל בקרקע בירק חריף אף אם אינובירק 
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    עלון ישיבת איתרי )יב(, תשפ"ב]הרב משה רוזנברג שליט"א[ חיוב אכילת פירות שביעית וההפסד מלהפסידם 

 

 שאלות חורף: 

 

החורף בימות  בביהכנ"ס  או  בכולל  חלון  זכויות   פתיחת  ומיעוט,  רוב  קר,  שליחיד  די  או  האברכים  רוב  דעת  לפי  הולכים  ]האם 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשע"ח  [ משותף לפי רוב הדיירים או לפי יחיד חולה, מטרדי רעש בבית המיעוט

]ביטול תורה, דיבור בבית המדרש, האמצע סעודה, שמא יקדים קנה לושט[    הפסק בלימוד כדי לברך ]אסותא[ את מי שמתעטש 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשע"ח

 

 ראש חודש שחל בשבתמעניני דיומא:  

 

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א ]אתה יצרת, תספורת לכבוד שבת[ דיני ראש חודש שחל בשבת  

 שפ"א )עמ' קעז(אספקלריא, ת  זמן סעודת ראש חודש שחל בשבת

 הפרשה המחכימה, תשפ"ב ]קדשנו במצוותיך, נוסח התפילה, מאכלים מיוחדים[ קדושת שבת וראש חודש 

 

 : יםאקטואלי יםנושא

 

גנב עי שליחים,  גנב שחזר בתשובה   ]גנב חזר בתושבה וקיבל ירושה גדולה, האם חייב להשיב, תקנת השבים, בבא לצאת ידי שמים, 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב שליח לדבר עברה[ 

ישראל?   בארץ  דקה  לגדל בהמה  כיום  מותר  ארץ  האם  לשחיטה, תושבות,  למוכרם  כדי  וכבשים  עיזים  לגדל  ורוצה  במושב  ]הדר 

אחר שינוי הנסיבות, ההבדל המהותי בין ישראל או חו"ל, בכל מקום בו יש ישוב יהודי, גידול במקום הפקר, סמכות לבטל תקנת חז"ל  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"ב  [מושב לקיבוץ, בעלות על הקרקע

הסושי   במאכל  עכו"ם  חי,  בישול  דג  אוכל,  אינם  האצות  האצות,  קליית  מלכים,  שלחן  על  עולה  חי,  נאכל  ויש  ]אינו  גוי  שבשלו  דג 

דג סלמון רוב האוכלים אותו מבושל, דג סלמון אינו נאכל נא בפני עצמו, בישול חלקי, אורז   האוכלים אותו חי, בישול כמאכל בן דרוסאי,

בסושי עולה על שלחן מלכים, גימור וגלגול האוכל ע"י גוי אינו אסור כי אינו בישול, הכנת הרוטב ע"י הגוי, טיגון הסושי אחר שהוא כבר  

   עומק הפשט, תשפ"אראוי לאכילה אף ללא הטיגון[  

 אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' עא(-בנתיבות המסורהשיטות הניקוד השונות והקריאה של השם 'יששכר' 

]נורת חשמל, נפט, מנורה עם כפתו 'עמעם', נר גבוה המונח בתוך כיסוי, כיסוי נעול במפתח, כשיש שינוי והיכר, קריאה לאור הנר בשבת 

שבת, קריאה בשני בני אדם, ע"י שומר, ענין אחד בשני ספרים, אדם חשוב, תפילות שגורות בפיו, טיפול בתינוק, ראש  קריאת עלי הגהה ב

 אשיחה בחקיך, תשפ"א השנה שחל להיות בשבת, תינוקות של בית רבן[
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הדב בעשרת  שמע  הכוונה  בקריאת  הרמוזות  בלילה[רות  הדברות  עשרת  שליט"א[     ]קריאת  גולד  גרשון  )יז(,  ]הרב  בדרום  מנורה 

 תשפ"א )עמ' כג( 

 נחלתנו, תשפ"א  ]ומדוע פסק המנהג[המנהג ללבוש בשבת קודש בגדי לבן 

 רה, תשפ"א ומשנתה של ת   ]תפילת שחרית או כל תפילה, לבדק הבית של בית הכנסת[נתינת צדקה לפני התפילה 

קנה חבילה סגורה במכירה פומבית ונמצאו בה יהלומים, מסר את המעטפה הסגורה לחברו, האם החבר זכה ביהלומים?  

זרה מהקנין, קנין שנעשה בכוונה שונה, קנה בדיל  תקנון המבטל אפשרות ח]אסמכתא, העדר גמירות דעת, קניה במכירה פומבית בה יש  

     אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א  ומכרו הלאה בחזקת בדיל והתברר שהיה עשוי מכסף[

לניסיון כאשר סבור שיוכל להתגבר?   ניסיון, האם מותר להיכנס  באותו  עמד שוב  רק אם  דרכא אחרינא, תשובה שלימה  ]איכא 

מנורה    ]הרב צבי משה דוידוביץ שליט"א[  סוגיות בגמרא שהכניסו עצמם בניסיון, הליכה עם משקפיים ברחוב פרוץ, שמירת העינים[

 בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' ל( 

ז(,  מנורה בדרום )י]הרב צבי משה דוידוביץ שליט"א[   ]ואת מי אסור לישא, לכהן ולישראל, אבן העזר, אישות[  נשיאת אשה ההוגנת  

 תשפ"א )עמ' לט( 

]כביסה החול המועד, שפיכת פסולת לכיור שיש בו מסננת, הורדת טלית קטן לפני הליכתו לישון, בשבת, ברירת  הערות בהלכות בורר  

גג מבית לסוכה כדי שלא יהיה שינוי מקום[ )יז(,     ]הרב אברהם יחיאל הלר הכהן שליט"א[  צרעה מכוס משקה, עשיית  מנורה בדרום 

 תשפ"א )עמ' מג( 

]לא סותר דברי אביו ואינו מכריעו, קבלת שירות מהאב, או לבקשו שיבוא לקחתו ברכב,  דינים מצויים בהלכות כיבוד ומורא אב ואם  

הוריו בדבר שאינו נוגע אליהם, בדבר שיש לו הפסד ממנו, בדבר הפוגע בשלום לדבר עם הוריו בלשון נסתר או בלשון נוכח, לשמוע בקול  

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' ס(  ]הרב פנחס יצחקי שליט"א[ הבית שלו[

יום   וה  -נשיאת כפיים לכהנים בכל  וארץ ישראל  ביישובי הגליל  ישראל ומנהג חו"ל, בישובי גולן  ]כהן מבני אשכנז, מנהג ארץ 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' קכד( דייק שליט"א[ -]הרב יהושע ון  הגליל, ברמת הגולן, ברכת כהנים בכל יום, תושבות[

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' קלז(  ]הרב יצחק מאזוז שליט"א[ש חיוב לאחוז כוס ההבדלה בברכת הבשמים? האם י

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' קמו( ]הרב דוד אייזנברג שליט"א[ גדר מלאכת לש בשבת 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' קנה(  ]הרב ישראל לאבנשטיין שליט"א[גזירת משקין שזבו ופירות הנושרין 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' קסו(  ]הרב אוריאל כהן שליט"א[ ]באיזה פצעים ניתן להקל[א דם מכה אינו מטמ

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' עט(]הרב יצחק ירחי שליט"א[  נתינת מאכל ע"ג פלטה בשבת 

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' צא( ]הרב אוריאל כהן שליט"א[שאר קירבות בנדה ובעריות והמסתעף לנדה ולדין הליכה לרופא 

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' קכט(  ]הרב ירמיהו סימן טוב שליט"א[ביאור שיטת הרמב"ם בברכת הנהנין על שמן זית 

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' קט(יל לוי שליט"א[  ]הרב אביחמצות שנים מקרא ואחד תרגום 

 דרום )יז(, תשפ"א )עמ' קנד(מנורה ב]הרב אליעזר פלקוביץ שליט"א[  נ"ט בר נ"ט בדבר גוש 

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' קנז(  ]הרב זאב פרעס שליט"א[האם ביטול חמץ ברוב נחשב ביעור? 

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' קנט(  ]הרב יובל קורסיה שליט"א[ ]קריאת שמע על המיטה וחיובה[ברכת המפיל 

 ורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' קעד(מנ  ]הרב אברהם ישעיהו קשש שליט"א[בגדר שיעור ב' אותיות במלאכת כותב בשבת 
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   ]הרב שמואל ערן שמחון שליט"א[   ]בברכה שלפני הקריאה ובברכה שאחריה, כשהכהן קורא במקום לוי[כיסוי ס"ת בשעת הברכה  

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' קפח(

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' רד(  ]הרב יעקב שמחוני שליט"א[ ]עקירתו, ועקירת וסת קצר את הארוך[וסת שאינו קבוע 

מנורה    הרב אהרן גבאי שליט"א והערות הרב א.ר. אייזנבך שליט"א[  ]  ]בבלי וירושלמי, רמב"ם, רס"ג, קטע גניזה[נוסח ברכת השנים  

   בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' רמ(

מנורה בדרום )יז(, תשפ"א    ]הרב אהרן גבאי שליט"א ותגובת הרב און אברהם כהן סקלי שליט"א[  חיוב כוס בברכת המזון על הכוס  

 )עמ' רמד( 

נזיקין   ומה שביניהם    -פרשיות  ב'  -דין מצוה  נפרדים, מלוה   חלק  ]מהות האיסור להזיק, מצד המזיק או מצד הניזק, איסורים 

הכתובה בתורה, האיסור בממון המזיק, פטור בדיני אדם וחיוב בדיני שמים, שליחות לדבר עבירה, אדם אנוס, היזק שאינו ניכר, אשו 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' קעח(  ]הרב יאיר טבק שליט"א[ משום חציו, דינא דגרמי, מקורות האיסור להזיק[

 עמ' רד( ירחון האוצר )מח(, תשפ"א ) ]הרב רפאל סויד שליט"א[  הערות בעניני רודף ופיקוח נפש

עצמו?   את  לרפא  חייב  וסקטומי  בניתוח  שסורס  זכר  פרוסטטה  האם  לחולה  ניתוח  פירושו,  הביצים  חוטי  לזכר,  סירוס  ]איסור 

סירוס בתוך חלל הבטן, פצו"ד שנשא אשה אם חייב לגרשה, נשא אשה בהיתר ונהיה פצו"ד, החובה הגדולה לרפא את עצמו גם אם ישלם 

ביחוד הוא  רב, אם מותר  הריון האשה, הדברים המותרים   ממון  של  בסכ"נ  גם  וסקטומי  ניתוח  עשיית  עד שיתרפא, איסור  עם אשתו 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' ריד( ]הרב אפרים כחלון שליט"א[   למניעת ילודה בנ"ד[

גדולה בשליש מסאת היבש[הדרהם  גודל האמה ומשקל   לח  ישוב החידה מדברי הקליר בפיוט לפרשת שקלים, סאת  ]הרב   ]תגובה, 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' רכב(  עידוא אלבה שליט"א[

ופרטי הלכותיה את   המצוה  קיים  ידם  על  שהוזכרו  הפרטים  את  שהמקיים  באופן  מדאורייתא,  המצוה  את  חז"ל  קבעו  ומתי  ]האם 

בסוכה, שמחת  ישיבה  יום הכיפורים,  עינוי  בדבריהם,  חובה שאינה מפורטת  נותרה  בצד ההגדרות המעשיות  או שמא  המצוה בהכרח, 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' רנא( ]הרב חיים טולידאנו שליט"א[  הרגל, כיבוד אב ואם[

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א  ]חרש המדבר ואינו שומע[האם מי שאינו שומע מצטרף למנין בחזרת הש"ץ? 

הסטטיסטיקה?   כללי  אחר  תורה  בדיני  הולכים  ממונות, האם  דיני  נפשות,  דיני  נפטרים,  וזיהוי  אבילות  עגונות,  בענין  ]תגובה, 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' רסג(]הרב רפאל סויד שליט"א[  ממזרות[

 "א )עמ' רעד( ירחון האוצר )מח(, תשפ  ]הרב מאיר שמחה סוקולובסקי שליט"א[כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן 

נידויו של רבי אליעזר, ברכת המינים, היתר לאופיה של הנהגה תורנית ראויה    -בית רבן גמליאל   יולדת, תנורו של עכנאי,  ]קיני 

 ירחון האוצר )מח(, תשפ"א )עמ' רעח(]הרב איתן רוזנפלדר שליט"א[  השמן[

)עמ'    ]הרב הראל דביר שליט"א[ספרים בתבנית המשנה ברורה: סגנון כתיבה חדש בעולם ההלכה   )מח(, תשפ"א  ירחון האוצר 

 רצא(

 

 תוספות -קורונה 

 

]להרחיק מסכנה, מאיזו סכנה חייבים להתרחק, לסכן חיי שעה כדי להינצל מסכנה האם יש חובה להתחסן מפני נגיף הקורונה?  

   שמעתא עמיקתא, תשפ"א  ודאית, חובה רשות, להיכנס לחשש חולי כדי למנוע סכנה עקיפה, לא הוכחה הצלחת החיסון[
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לקורונה   החדש  נגד החיסון  משופר  חיסון  למיתה,  ממשי  סיכון  בו  שהיה  שחורות,  אבעבועות  נגד  חיסון  לגבי  הדורות  גדולי  ]דעת 

 מנחת אשר, תשע"א  כיום, ראוי להתחסן, אין חובה[אבעבועות הניתן לילדים, חיסון הקורונה המשווק 

בשבת   הקורונה  חיסון  גוי[ קבלת  ע"י  במחשב,  התיעוד  דם,  הוצאת  הדקירה  החיסון,  למקום  ההגעה  תור,  ע"פ  אישית     ]כשמזמנים 

 מנחת אשר, תשע"א 

וה המדע  דעת  על  בהלכהרהסתמכות  והיתר,    פואה  איסור  גרושין,  הלכות  ורוצח,  חובל  הלכות  נפש,  פיקוח  נדה,  דם  ביצים,  ]דם 

 מנחת אשר, תשע"א  , הוראות בעקבות נגיף הקורונה, כשהמדע סותר את ההלכה המסורה[DNAבדיקת אבהות  

]כמות חיסונים מוגבלת ושני אנשים 'הגביהו' חיסון וכל אחד טוען שהגביה אותו קודם, כשאחד תופס את רוב  שנים אוחזין בחיסון  

ד מעיד לטובת אחד מהם, כשלמוצר אין מחיר שוק ולא ניתן לחלוק בדמיו,  החיסון, כשאחד רוצה לחלוק חצי חיסון עם חברו, כשעד אח 

 רה, תשפ"א ומשנתה של ת  אם אחד מהם תפס את כל החיסון והשני שתק, האם ניתן לבדוק במצלמות האבטחה, עדות[

]קורונה, לחולה קורונה מאומת, למי שלא חלה בקורונה, למי שחלה והחלים ם בשבת במקום שאין בו עירוב  לבישת מסכה על הפני

 ( דאיתרי )ח(, תשפ"א )עמ' ל]הרב שלום גלבר שליט"א[  ולובשה כדי לא לפרוץ גדר, מלבוש או תכשיט[

]לארץ ישראל, לירושלים, באופן מדויק או לכיון מזרח, בתי כנסת הבנוים לכיון אחר, כשמתפללים ברחובה של עיר, בזמן לה  יהתפ  כיוון

 מנורה בדרום )יז(, תשפ"א )עמ' יג(  שליט"א[ ]הרב אוריאל ראובן אייזנבך הקורונה[

בין מכוניות עם חלונות, תפילה מול לה מול חלון זכוכית שבבואתו משתקפת שם  יתפ ]תפילה בחצרות הבתים בתקופת הקורונה 

)יז(,  ]הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א[   ביחיד ובציבור, מול חלונות עזרת נשים[  מראה, תוך ד' אמות ומעבר לכך,   מנורה בדרום 

 תשפ"א )עמ' קפא( 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,  רףלהצט

 kishurtora@gmail.comשלח את המילה 'צרף' לכתובת  
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