
 

 

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     תולדותפרשת 

 

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז -שבת טיש 

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 זתשע" -עלון סיפורים להלכה שלמה 

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

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ו  - יושרדברי 

 תשע"ו  תשע"ז  –להתעדן באהבתך 

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ו  תשע"ז – צדיקים סיפורי

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ו - ישרים דברי

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

 תשע"ז -( ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/109_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_06_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_06_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_06_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_06_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_06_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_06_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_06_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_06_77.pdf
http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
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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 

 תשע"ו   תשע"ב   תשס"ח   גתשע"   תשע"ד   םשיעורי הרב ברוך רוזנבלו

, על דרך ההלכה החידוש תולדותלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 
 עמ'( 72) והפילפול 

 

 

   ]כז, לה[ )בא אחיך במרמה(   שקר ורמיה  נושא בפרשה:

 

]איסור לשקר בבי"ד, הרחבת האיסור בהליך השיפוטי,  איסור שקר בחיי היום יום, איסור שקר ורמיה 

איסור שקר לתלמיד חכם, איסור שקר והרחקה מן השקר, לשנות מפני השלום, לשקר בבי"ד כדי לקבל זכות 

 מנחת אשר, תשע"ו  ביושר, עד כשר המעיד עם עד רשע[

]בבי"ד ומחוץ לבי"ד, מדאורייתא או מדרבנן, לשנות מפני השלום, לשבח את הכלה, מדבר שקר תרחק 

שקר לקיים מצוות או להימנע מעבירות, שקר בכתיבת מאמר בשם בדוי, כתיבת תוארים מופלגים, השתמטות 

 המצוות בפרשה, תשע"ו    עולמות, נה נסת כלה[ , אוסף כסף לעני המותר לו לומר שאוסף להכהלוואהמ

 תורה והוראה, תשע"ד   ]שקר בבית דין ומחוצה לו, עם תועלת כספית ובלעדיו[ שקר לתועלת

 מאור השבת, תשע"ה  ]מפני השלום, לצורך מצוה, שינוי המותר לת"ח[גדרי אמת ושקר 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו  מדוע ביקש השקר להיכנס לתיבת נח[]שקר עצמי 

 

 

 ]כה, כז[ )ויגדלו הנערים, ברש"י( בר מצוה    נושא בפרשה:

 

ככולו מאימתי נעשה בר מצוה, ]מתנה לבר מצוה הדעת, יצר הטוב, גדלות בבן נח, מקצת היום בר מצוה 

טעמי השמחה בבר מצוה, גדול המצווה ועושה, קיבל יצר טוב, מצטרף למניין, נוסף ערב לכלל ישראל, 

נשלמה מצוות החינוך של האב, קבלת עול מצוות בשמחה, ברככת ברוך שפטרני לאב או לבן, ברכת שהחיינו 

 עומקא דפרשה, תשע"ו   לבן, ברכת שהחיינו על תפילין חדשות[

  [ דינים שוניםב, סימנים, הולדת בנים, , איש, אשה, גוימצוות]בן י"ג ל בר מצווה, גדלות הגוף או הדעת
 תורה והוראה, תשע"ג

 שבילי פנחס, תשע"ז  ברש"י(, )ויגדלו הנערים [מי מברך, מתי, עד מתי, על בת] 'ברוך שפטרניברכת '
 זמחמדי התורה, תשע"     עולמות, לא

 גניחובסקי, תשע"והגר"א   ברכת התורה[קריאת שמע או ]ה הראשונה שמתחייב בר מצוה והמצו

 תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"ג  [לגבי מה העיקר בשנים, ולגבי מה סימניםגדלות בשנים ובסימנים ]

 כאיל תערוג, תשע"זמדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א   עניני בר מצוה 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_06_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_06_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_06_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_06_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_06_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_06_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/51.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/51.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_03_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_03_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_29_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_29_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_08_73_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/31.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_06_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_06_77.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim


 

 

 מכירת הבכורה מעשו ליעקב   נושא בפרשה:

 

]מי שיצא ראשון, ההבדל בין בכורה שלא ניתנת להעברה התלויה במציאות  ,כיצד ניתן למכור בכורה

  מלאכת מחשבת, תשע"ו  ]כו, לג[ ליעקב( )וימכור את בכורתו  [לזכות מלכות הניתנת להעברה

]אכילה בלא נטילת ידים, אכילה אלא הניח האוכל לפניו?  מדוע לא הלעיט יעקב את עשו בנזיד,

במשנת הפרשה, לד[  -]כה, ל )הלעיטני נא...נתן לעשו( [, כמסירת מודעהמחמת רעב מבטלת שיקול דעת

 תשע"ו

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

]לביטול טענת משטה אני בך מחמת אונס מדוע נתן יעקב לעשו לחם ונזיד, הלא עשו ביקש רק נזיד? 

במשנת     אשכול יוסף, תשע"ז  ]כה, לד[ קב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים()ויע הרעב, הגנת ה'צורך'[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    הפרשה, תשע"ו

  ע"ואשכול יוסף, תש   [כה, לג]  [למרות שהוא 'חשוד' על גזל ועריותהשבעת עשו במכירת הבכורה ]

 תשע"ז

, חוסר גמירות דעת, השלמת מכירת הבכורה, מכירת זכויות עתידיות]מכירת דבר שלא בא לעולם 

הגר"א עוזר,     אורות הגבעה, תשע"ד    עולמות, קפ   [כו, לא]  החיסרון ע"י שבועה, 'הסתלקות' מירושה[

 זמחמדי התורה, תשע"    תורה והוראה, תשע"ו    שלמים מציון, תשע"ז   פרי ביכורים, תשע"ז    תשע"ד

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

 פרי ביכורים, תשע"ז  [כו, לא] ]זכות עשיית מצוה עתידית, או שכר מצוה שכבר קוימה[מכירת 'מצוות' 

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

 

 

 תאומים   נושא בפרשה:

 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   [כה, כב]  [בכור ללידה או ליצירה]בכור בתאומים  

האם , תאומים הנולדים כשהם מחוברים בחלקי גוף שונים ]חיצוניים ופנימיים[] כה תאומי סיאם בהל

בכור שנולד עם  יפדובכמה סלעים  ם, אדם עם שני ראשים היכן יניח תפילין, נחשבים כגוף אחד או כשני גופי

תאומי  האםה, דיני ירוש• גירות • מלקות • חליצה • מצות פריה ורביה ם, שאלות בדינים שונים: שני ראשי

 שהיוהפרדת תאומות ם, סיאם זכרים רשאים לישא נשים, האם למותר לקדש אחת משתי תאומות סיא

מחוברות בבית החזה, לאחת היה לב תקין ולשניה חצי לב ]מערכת העצבים ושאר חלקי הגוף היו נפרדים[ 

בעלת חצי הלב  ין רודףדיון בדבריו, מדוהורה הגר"מ פיינשטיין להשאיר בחיים רק את בעלת הלב הבריא, 

גוף ה, או כי שניהם "טריפה" ועל כן מותר להמית א, או כי השניה נחשבת כ"רודף" לתינוקת בעלת הלב הברי

להפריד תאומי סיאם, כאשר לא נשקפת להם סכנת ף. אחד, ומותר לחתוך אבר אחד כדי להחיות את כל הגו

באמצעות הפסקת הריון של תאומי סיאם ד, בלבחיים מיידית, ומטרת ההפרדה כדי לשפר את איכות חייהם 

  עולמות, רל"א   ה[להמתין עד הלידה ואז לנסות להציל את חיי התאומים על ידי הפרדתם זה מזאו  הפלה 

 

 

 

 

 

 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 תולדות פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_06_77.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/284.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/284.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_06_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_06_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
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 שאר עניני הפרשה

 

 מדי שבת, תשע"ז]כה, יט[  )אלה תולדות יצחק, ברש"י(הבחירה החופשית 

  )ויתרוצצו הבנים בקרבה, ברש"י( ]מצוה לרוץ, לרוץ מבית הכנסת למצוה אחרת[ריצה לבית הכנסת 
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כה, כב[

מעדני אשר,    [כה, כב]  [ומדוע לא לאברהם או יצחק] )ותלך לדרוש את ה'(למי פנתה רבקה בצערה ? 

 זמחמדי התורה, תשע"   תשע"ד

)ויאמר ה'  ]נבואת רבקה, נבואת שם[מנין שהתשובה לרבקה נתקבלה ע"י שליח שקבלה ברוה"ק? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ]כה, כג[ לה, ברש"י(

)ויתרוצצו  [האם הוא מנהג ראוי] להקל בצער העיבוראו הושע בן בארי,  סעודה לכבוד אליהו הנביא

 תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ג   [כה, כב] הבנים בקרבה(

מדי שבת בשבתו,   [כה, כב] )ויתרוצצו הבנים בקרבה( האם עוד קודם ללידה תפקידה החינוכי של

 תשע"ו

)ושני לאומים ממעיך  [, כל המקיים את התורה מעוני]לאורך פסוקי הפרשההמאבק בין יצחק לעשו 

 רוממות, תשע"ז ]כג, כה[יפרדו( 

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

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

כה, ]  [ציד ודיג לשעשוע וספורט, למאכל ולמסחר, כניסה למקום סכנה] )איש יודע ציד(ציד ודיג בהלכה 

 תורה והוראה, תשע"ד   [כז

 במשנת הפרשה, תשע"ו  ]כה, כח[ יצחק את עשו כי ציד בפיו( )ויאהבמדוע אהב יצחק את עשו? 

לי ועקב אשר שמע אברהם בק) ]אינו מכיר בעירוב[ המנהג לטלטל בשבת במקום שיש ערוב

  מעיינות בני יששכר, תשע"ז  ]כו, ה[ (, וברש"יקותי ותורתיוותי חומשמרתי מצ וישמר

)כי ירא לאמור אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה( מקור לדין היתר אשת איש שמת בעלה 

 אשכול יוסף, תשע"ז  ]כו, ז[

ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ) ברכת דורו של משיח -רכותיו של יצחק אבינו ליעקב ב

 נר יששכר, תשע"ו  י[כו, ] ('ההוא מאה שערים ויברכהו ה

יחפרו עבדי יצחק בנחל )ו  ]גילוי הנקודה הפנימית, שבת וחול[ענין חפירת בארות המים ע"י יצחק 
וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים, ויקרא שם הבאר עשק, כי 

 תרל"ב-שפת אמת, תרלא  [יט כו,] (התעשקו עמו

, ]רכש זכויות בניה על גג חבירו, ונהרס הבית ונבנה מחדש, מה דין הזכויותבניה מחדש על נכס שנהרס 

נוה ההיכל,    [כב-כו, יח]  )בארות המים( [בית משותף ובית בשיתוף, מכירת דירה ומכירת זכות לדירה

 תשע"ד

]צורת הישיבה, מסורת במלחמת קודש, המאבק על על חשיבות המסורת לשמירת התורה וההלכה 

 רוממות, תשע"ז   ]כו, יח[  )ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו( החמין בשבת[

, בעלות זבולון על בארות המים שחפרו יצחק ואברהםבעלות על מעין ומי נהר, ] בעלות על משאבי טבע

י יצחק לאמר יחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רעי גרר עם רע)ו [התכלת שבים

אשכול יוסף,     מלאכת מחשבת, תשע"ז [יט-כ כו,] (לנו המים, ויקרא שם הבאר עשק, כי התעשקו עמו

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

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

 גניחובסקי, תשע"ז

 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 

]נבואת רבקה, החובה לשמוע לדברי נביא, הוראת  ציות יעקב לדברי רבקה מצד החובה לשמוע לנביא

 פנינים מדברי האור החיים, תשע"ז   [כז, ח]  )אני מצוה אותך(שעה[ 

עלי )  []האם עובר על איסור, מדאורייתא או מדרבנן, האם נקרא רשע, רשע המקלל רשע מקלל עצמו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כז, יג[ (קללתך בני

     עומקא דפרשא, תשע"ג   [כז, יג] )עלי קללתך בני(  [קללה לרשעים, עצמית, בכינוי]איסור קללה 

     עולמות, רעט

בפחות מחמישים איש, ]הקרבת קרבן פסח כשבנו ערל, שלא למנויו,  הקרבן קרבן פסח ע"י יצחק אבינו

 מעדני אשר, תשע"ג]כז, יט[  )וקח לי משם שני גדיי עיזים(בבמת יחיד[ 

      הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    מחמדי התורה, תשע"ד   [כז, טו]  [עשובגדי לבישת ]שימוש בלא רשות  

 מעדני אשר, תשע"ז    זדי התורה, תשע"מחמ    תשע"ז    אשכול יוסף, תשע"ג

 מעדני אשר, תשע"ז   עולמות, שנ  ]כז, כב[   )הקול קול יעקב(עדות שמיעה וזיהוי קולי בהלכה 

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

 נר יששכר, תשע"ז    שלמים מציון, תשע"ז  ]כז, כח[ )ויתן לך האלוקים(מהות ברכת 'ויתן לך' 

 זתשע"     מחמדי התורה, תשע"ד  [כז, כח]  [אמירתומקורו, זמן ]אמירת 'ויתן לך' במוצ"ש  

 רוממות, תשע"ז  ]כז, לד[ )ברכני גם אני אבי(מי ראוי לברך 

]דיווח למניעת פשע או הצלה ממנו, לא תעמוד על דם רעך, מה רמת ? דין המלשין: איסור או חובה

 תורה והוראה, תשע"ז]כז, מב[  )עשו אחיך מתנחם לך להרגך(הוודאות הנצרכת לכך[ 

]יעקב לא נענש על השנים שהלך ללמוד תורה ולא כיבד את הוריו,  גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם

עשו אל ישמעאל, )וילך  אילו מצוות נדחות מפני תלמוד תורה, ואלו מצוות נדחות מפני כיבוד אב ואם[

 רוממות, תשע"ז  ]כח, ט[ ברש"י(

]עבירות שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום, עם תשובה או בלעדיה, מחילת עוונות החתן ביום חופתו 

 שעונשם מפורש בתורה, האם גם לכלה, לעדים, לשושבינים[סיבת המחילה, בנישואין בזיווג שני, עוונות 
הגר"א גניחובסקי,     פרי ביכורים, תשע"ז  ]כח, ט[ )וילך עשו ... ויקח את מחלת בת ישמעאל... לו לאשה(

 תשע"ז

 

 

          ~     ~     ~     ~     ~     ~     ~                
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