
 

 

 

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים                 תולדותפרשת למקומות  ימרא

 

 אשר ליהודה, תשע"ד   [כה, כב](  )והנה תומים בבטנהירושה בתאומים 

 ד"תשע ,מעדני אשר   [בכ, הכ]  ומדוע לא לאברהם או יצחק )ותלך לדרוש את ה'(למי פנתה רבקה בצערה ? 

 עולמות, רלא   [כה, כב]  דינם ומעמדם ההלכתי ()והנה תומים בבטנהתאומי סיאם 

 ההיכל, תשע"ג נוה   [כה, כב]  האם הוא מנהג ראוי )ויתרוצצו הבנים בקרבה(סעודה לכבוד אליהו הנביא להקל בצער העיבור 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ו   [כה, כב]  )ויתרוצצו הבנים בקרבה(תפקידה החינוכי של האם עוד טרם הלידה 

 שלמים מציון, תשע"ו   [כה, כה])אדמוני כולו(  מדוע לא נימול עשיו ? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   [כה, כה]  האם חייב מדאוריתא, מדרבנן, מדין חינוך, עד מתי נקרא עשו כ'קטן'חיוב הפרשה מאיסורים בקטן 

 עולמות, לא   [כה, כז]  מי מברך, מתי, עד מתי, על בת ברש"י(-)ויגדלו הנעריםברוך שפטרני 

 תורה והוראה, תשע"ד   [כה, כז]ציד ודיג לשעשוע וספורט, למאכל ולמסחר, כניסה למקום סכנה   )איש יודע ציד(דיג בהלכה ציד ו

 הגר"א עוזר, תשע"ג   [כה, כז]  סימניםלגבי מה העיקר בשנים, ולגבי מה  )ויגדלו הנערים(גדלות בשנים ובסימנים 

 גניחובסקי, תשע"דהגר"א    [כה, ל]של מי היה הנזיד במכירת הבכורה    קנין אורח על מאכלו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   [כה, לא]  בכור ללידה או ליצירהבכור בתאומים  

 אשכול יוסף, תשע"ו   [כה, לג]  על גזל ועריות למרות שהוא 'חשוד'השבעת עשיו במכירת הבכורה 

 נוה ההיכל, תשע"ד   [כב-כו, יח]  )בארות המים(בניה מחדש על נכס שנהרס 

 הגר"א עוזר, תשע"ד    אורות הגבעה, תשע"ד   עולמות, קפ   [כו, לא]  מכירת הבכורה, מכירת זכויות עתידיות מכירת דבר שלא בא לעולם

 עולמות, רפד   [כו, לא]  האם ניתן לבצע עסקאות על שכר ועונשמכירת 'עבירות' 

 עולמות, פא   [כו, לג]  מנהג הסוחרים, האם כך נמכרה הבכורה  קנין סיטומתא

 עומקא דפרשא, תשע"ד   [כז, א]  צדיקמעלת הסתכלות במקור האיסור וגדרו, בישראל ובגוי, ו )ותכהין עיניו מראות(הסתכלות ברשע 

 אשכול יוסף, תשע"ד   [כז, ד]  כיצד סמך יצחק על שחיטת עשו  שחיטת מומר

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו   [כז, ד]  כיצד סמך יצחק על בישולי עשו  אכילת בישולי מומר

 עולמות, קפז    מעדני אשר, תשע"ג   [כז, ח]  )אני מצוה אותך(ציות לדברי האם או האב 

 עומקא דפרשא, תשע"ג    עולמות, רעט   [כז, יג]  קללה לרשעים, עצמית, בכינוי ()עלי קללתך בניאיסור קללה 

 תשע"גאשכול יוסף,       הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    מחמדי התורה, תשע"ד   [כז, טו]  בגדי עשולבישת שימוש בלא רשות  

 עולמות, שנ  ]כז, כב[   )הקול קול יעקב(עדות שמיעה וזיהוי קולי בהלכה 

 עומקא דפרשא, תשע"ג   [כז, כח]  נושאים שונים במהות הברכה  ברכת יצחק

 מחמדי התורה, תשע"ד   [כז, כח]  מקורו, זמן אמירתואמירת 'ויתן לך' במוצ"ש  

 

 

 

 

 

 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.com  יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת

  

 

  תולדותלצפיה בעשרות שיעורים על פרשת 
 לחץ כאןבאתר "בינינו" :   

*** 

למאגר עלוני פרשת השבוע )גם משנים  
 לחץ כאןקודמות( באתר "בינינו" :   

*** 

ניתן להעביר או להפיץ דף זה לתועלת  
 הרבים, בתנאי שלא יבוצעו בו שינויים
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