
 

ות עשרלצפיה 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 שלא ו 

יבוצעו בו 

 ייםשינו

 

 

 

 

 

 

 תולדותפרשת 

 (חינם )קישורים להורדה
   ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

  

 מבית 'צוף' - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 וקיךאשיחה בח

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 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

 שרת אמנח

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 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

 גר"א עוזר שליט"אשיעורי ה

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

להצטרפות לרשימת תפוצה 

 לקבלת העלון מידי שבוע,

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

 לכתובת 

kishurtora@gmail.com 
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
mailto:kishurtora@gmail.com
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 ]לפי סדר א' ב'[   אים שוניםקישורים לעלונים שבועיים בנוש 

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 

  תאומים נושא בפרשה:

 בר מצוה נושא בפרשה:

 קטן שהגדיל נושא בפרשה:

  שקר ורמיה   נושא בפרשה:

  מכירת הבכורה מעשו ליעקב נושא בפרשה:

 מחילת עוונות חתן נושא בפרשה:

 הסומא והלכותיו נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: בישולי עכו"ם ומומר

 

 ...שאר עניני הפרשה

 

 מעניני דיומא: ראש חודש כסלו שחל בערב שבת

 מעניני דיומא: אכילת פירות חורף

 

 ם:קטואלייושאים אנ

 ספרים חדשים:

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
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=
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   תאומים  נושא בפרשה:

 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לב(   התאומים?בלידת האם רבקה היתה מופתעת 

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

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

ו במילת תאומים, יעקב ]ברכת ברית מילה בתאומים, סדר המילה בתאומים, שהחיינעניני תאומים 

מים ועשו כתאומים, תאומים זהים, בכור בתאומים, איש בן פרצי, ראשון ללידה או ליצירה, התאו

 עומקא דפרשה, תשע"ז   [כה, כב]  )והנה תומים בבטנה( והצעיף[

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

בכור שנולד  יפדום בכמה סלעי עם שני ראשים היכן יניח תפילין,  אדםם, נחשבים כגוף אחד או כשני גופי

 ה, האם מצות פריה ורביה • חליצה • מלקות • גירות • דיני ירושם, שאלות בדינים שונים: עם שני ראשי

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

העצבים ושאר חלקי היה לב תקין ולשניה חצי לב ]מערכת החזה, לאחת  מחוברות בבית שהיותאומות 

דיון בדבריו, מדין הגוף היו נפרדים[ והורה הגר"מ פיינשטיין להשאיר בחיים רק את בעלת הלב הבריא, 

"טריפה" ועל כן מותר  א, או כי השניהבעלת חצי הלב נחשבת כ"רודף" לתינוקת בעלת הלב הברי רודף

להפריד תאומי ף. את כל הגו גוף אחד, ומותר לחתוך אבר אחד כדי להחיותשניהם ה, או כי להמית

ד,  סיאם, כאשר לא נשקפת להם סכנת חיים מיידית, ומטרת ההפרדה כדי לשפר את איכות חייהם בלב

להמתין עד הלידה ואז לנסות להציל את חיי או  באמצעות הפלה הפסקת הריון של תאומי סיאם 

  עולמות, רלא   ה[דתם זה מזהתאומים על ידי הפר

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כח(   ?מי נחשב הגדול -אחים תאומים שנולדו בב' אדרים 

, סחיטה, גידולי קרקע, כבוד הבריות, ]מגבונים לחים, מתז ניקוי, מגבוני ניירבשבת  הטיפול בתינוק 

 (ח"ג)  (ח"ב)   (ח"א)עומק הפשט, תש"פ [ נוחות הבריות

   (מאאספקלריא, תש"פ )עמ'   'שבת וששת ימי המעשה' -'יעקב ועשיו' 

 

   בר מצוה  נושא בפרשה:

 

)ויגדלו הנערים ויהי עשו אי יודע ציד איש  ?האם עשינו די כדי למנוע מילד נוסף להפוך ל"עשו" הבא

 בארה של תורה, תשע"ט שדה( ]כה, כז[ 

)ויגדלו הנערים ויהי עשו אי יודע ציד איש  הנטיותיו הטבעיות של עשו לא שללו ממנו את הבחיר

 דברי אמת, תשע"ט  שדה( ]כה, כז[

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

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_06_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_77.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/231.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_240_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_241_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_241_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_241_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_242_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_06_79.pdf
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לכלל ישראל,  וה, גדול המצווה ועושה, קיבל יצר טוב, מצטרף למניין, נוסף ערבטעמי השמחה בבר מצ

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

 שה, תשע"ועומקא דפר  ]כה, כז[)ויגדלו הנערים, ברש"י( שהחיינו לבן, ברכת שהחיינו על תפילין חדשות[ 

]תפילין לבר מצוה, נישואין, טבילת מצוה, מילה ופדיון  שהחיינו על קיום מצוה בפעם הראשונה 

 עולמות, תע הבן, כיסוי הדם[

  דברי שי"ח, תשע"ט  שהתכונן לכך, לדרוש ן בר מצוהלאפשר לחת

  )אספקלריא, תשע"ח )עמ' ע [ כ, ז]  לא תשא את שם ה'() הברכות עם שם ה'[  ]אמירת מצוהבר הכנה ל

חתן בר מצוה שאין ידוע אם הביא סימני גדלות מדאורייתא, האם יכול להניח תפילין שכתבם 

עשר עטרות,  דאורייתא[]חזקה דרבא, בדאורייתא לא סמכינן, האם הוא דין דרבנן או אחד שכמותו? 

 תשע"ט

שיעורי ליל    ]מגיל בר מצוה, שיטת הרא"ש, ספר תורה בשותפות[מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה 

 שבת, תשע"ז

בר מצוה  ]פלל שחרית  המחויב בברכת התורה האם יכול לצאת בברכת אהבת עולם מהמת

שכיוון בברכת אהבת עולם של ערבית לצאת גם כברכת התורה ושכח ללמוד מיד אחר התפילה ונזכר  

  ח" עתש ,תעטרו רשע  [אחר זמן מרובה

]האם ימתין עד האם לוי שנהיה בר מצוה יוכל לעשות עבודת הלויים לכשיבנה בית המקדש? 

י להיות משורר בבית המקדש, גיל שליח ציבור לימים גיל שלושים, האם ראוי שילמד מוסיקה כד

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח אים[נור

)וירא פנחס בן  ]ברכה לבר מצוה[בחיים האמיתיים תהיה 'שחקן' ולא 'אוהד'  -קריינא דאיגרתא 

 בארה של תורה, תשע"חז[  בן אהרן הכהן( ]כה, אלעזר

הגר"א ]או ברכת התורה[ האם קריאת שמע היא המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוה? 

 גניחובסקי, תשע"ו

 עומקא דפרשה, תשע"ו]בבר מצוה[  ברכת שהחיינו על תפילין חדשות

 נשיח בחוקיך, תשע"ח  כנסתסעודת בר מצוה בבית 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כט( ]בעודו קטן[עליה לתורה לחתן בר מצוה בפרשת זכור 

  [ ]ע"פ סברת החתם סופר בשנה מעוברתנער בר מצוה האם מתחייב בקריאת פרשת זכור מיד? 

 שיעורי ליל שבת, תשע"ז

   ]בן י"ג למצוות, איש, אשה, גוי, סימנים, הולדת בנים, בדינים שונים[  בר מצווה, גדלות הגוף או הדעת

 תורה והוראה, תשע"ג

האם ניתן לצוות להאמין, כיצד ניתן לדרוש ]האם ניתן לחייב נער בר מצוה במצוות אמונה בה'? 

 (מזאספקלריא, תשע"ח )עמ'   [מצוה, כיצד ניתן לדרוש זאת מבן נח, תירוץ הגר"א וסרמןזאת מבר 

ל מי מוטל לברך ע ,בשם ומלכות ההמקור לברכ ,]מי מברך, מתי, עד מתי, על בתברכת 'ברוך שפטרני' 

האב , כשמתי מברכים את הברכה, האם ניתן לברך ברכה זו ביחידות, ועד מתי אפשר לברכה, הברכהאת 

ב סהאם , י מברך 'ברוך שפטרני'מ -ן אשתו המגדל את ב, אינו נמצא עם בנו בשעה שהבן נהיה בן י"ג

האם  מסיבת 'בת מצוה',, ברכת ברוך שפטרני בבת מצוה, מברך על נכדו היתום ברכת 'ברוך שפטרני'

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
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/25_06_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/470.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_92_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_92_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_19_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_93_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_08_73_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_14_78.pdf
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מחמדי התורה,    שבילי פנחס, תשע"ז    עולמות, לא )ויגדלו הנערים, ברש"י( בבית כנסת[ הניתן לעשות

 זרע ברך, תשע"ט    תורה והוראה, תשע"ח   (נ עיון הפרשה, תשע"ד )עמ'    תשע"ח   זתשע" 

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' עו(  'ברוך שפטרני'בדיני ברכת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]קריאת שמע או ברכת התורה[המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוה 

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

]קבלות לבר מצוה, חזרה על הלימוד, דיבור אמת,  זצ"למדברי הגראי"ל שטיינמן  -עניני בר מצוה 

 כאיל תערוג, תשע"ז  סעודת בר מצוה, השתתפות בסעודת בר מצוה ריבוי שלום בין אדם לחברו[

]נאמנות קטן באיסור דאורייתא, באיסור דרבנן, כשהקטן מרתת  האם ניתן לשלוח קטן לטבול כלים

 שמעתא עמיקתא, תשע"ז י"ג שנה[ ןמלשקר, שלח קטן שיבקש מגדול שיעשה עבורו, נאמנות של נער ב

]תינוק שנולד קודם זמנו, בעבר, כיום, שהיה באינקובטור, מתי נהיה מתי בר המצוה למי שנולד פג? 

 עומק הפשט, תשע"ח  בר מצוה, ברית מילה, פדיון הבן, חילול שבת[

מעדני אשר,   []אין מערבין שמחה בשמחה האם בר מצוה רשאי לסיים מסכת בליל בר המצוה?

 תשע"ח

אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח  -פניני הלכה ?  מתי יתחיל להניח תפילין -בר מצוה לאחר פסח 

 (נג)עמ' 

 

    קטן שהגדיל  נושא בפרשה:

 

]קטן שהגדיל, גדר ? קרבן בפסח שנישחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו 

 געולמות,    ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע מאור מצוות שעשה בקטנותו[ 

]שנת הי"ג, הפסד מצות חינוך של האב, מצווה ראשונה ביום בר מצווה, חזקה דרבא, עשה קטן שהגדיל 

מצוה בקטנותו, הגדיל בשבת וקידש בזמן תוספת שבת, ביום כיפור, בימי הספירה, באמצע סעודתו, 

 אוצרות אוריייתא, תשע"ז[  ב, כז])איש כי יפליא( יובו ברכת התורה, חיובו במתנות עניים[  ח

גר קטן שהגדיל ומחה ובטלה גירותו, האם יתחייב מיתה על אכילת אבר מן החי כדין בן נח?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חב, ה[  ] רעה לרחוץ על היאור()ותרד בת פ

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מד(  ר?האם מצוות חינוך מתמשכת בקטן שהגדיל בימי ספירת העומ

האם ה"ספירה" שספר , ת "מעשה" של קטן ובעניינים נוספים ובהגדר]בספירת העומר  קטן שהגדיל

של הספירה של הקטן, והן ביחס למעשה המצוה  כקטן מועילה לזמן שנעשה גדול: הן ביחס למעשה

, והאם מועיל מה שעשה בהיותו קטן לכשיגדיל ]אכל מצה גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו הקטן, 

מעשה קטן מוגדר , גם אצל קטן[אם כן הדין  -בשעת שטותו שצריך לחזור ולאכול כשנשתפה 

כ"מצווה  - של קטןשכר מצוה , " של קטןמחשבה" למצוה שקטן עושה • "קיום" • גדר "מתעסקכ"

והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו   ששחטו עליו קרבן פסחקטן , ועושה" או "כמי שאינו מצווה ועושה'

נתעכל המזון במעיו, האם  הגדיל, וכששאכל לפני השקיעה ובירך ברכת המזון קטן , קרבן בפסח שני

, בליל היותו בן י"ג ברכת התורהלברך קטן שהגדיל האם צריך לשוב ו, צריך לחזור ולברך ברכת המזון
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באתר "בינינו" :
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 לתועלת הרבים

 בתנאי שלא ו 

יבוצעו בו 

 ייםשינו

 

האם צריך  - חנוכה, או באמצע ימי סוכות, באמצע חול המועד ראש השנהביום השני של  קטן שהגדיל:

" ספר לשם מסתמאהקטן "ירת העומר: סברות האחרונים בנדון קטן שהגדיל בספ , שהחיינו לברך 

להיפטר מהחיוב לספור   יגרע חלקו מצוה • לא מסתבר שלאחר שנתחייב לספור בקטנותו ]מדין חינוך[ 

של הקטן, יש לדון למעשה הספירה ביחס , לאחר שנהיה גדולנמשך  מדין חינוךכשיגדל • החיוב לספור 

סברת מהר"ש , מחוייב בספירה זמן שהיהאת כל ה ספרמאחר ולמעשה  תמימה"האם הספירה נחשבת "

סיכום דעות הפוסקים להלכה , אפילו אם לא ספר בקטנותו קטן שהגדיל לספור בברכה  לחייבענגיל 

   ד"תשעי, גניחובסק א"הגר   ד"השבת, תשע מאור   עולמות, תנה  [קטן שהגדיל בספירת העומרבנדון 

 גות, עולמ

]לספור בעצמו, להוציא גדול ידי חובה, האם קטן שהגדיל יהיה חייב להמשיך קטן שהגדיל בספירה 

תרי דרבנן האם מוציא חד דרבנן, חייב מדרבנן האם יכול  -לספור בברכה מדין חינוך, ספק ספיקא 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חלהוציא חייב מדאורייתא[ 

קטן  ,הגדיל באמצע ימי הספירההגיע לחינוך, דילג יום, קטן להוציא גדול, בשעת הדחק, ]קטן שהגדיל 

 )70עיטורי מרדכי, תשע"ז )עמ'   הרב מרדכי יעקב מאיר[] [שיבנה בית המקדש, שהגדיל להוציא גדול

]האם האכילה והשביעה הן שני דברים המחייבים בשוה, או שמא עיקר  לקטן שהגדיל ברכת המזון

המחייב הוא האכילה ואילו השביעה אינה אלא תנאי ושיעור באכילה המחייבת, כלומר רק אכילה כזאת 

תא, או דלמא לאידך גיסא: עיקר המחייב בברכה הוא שיש בה כשיעור שביעה מחייבת בברכה דאוריי

צריכה לבוא ע"י אכילה דוקא, גוי שאכל ונתגייר ועדיין הוא שבע  השביעה, אלא שאותה שביעה

מאכילתו, קטן שהגדיל ועדיין הוא שבע, האם שיעור שביעה הוא באדם ספציפי או האדם ממוצע, נקטינן 

ר תקנת חכמים בברכת המזון מדרבנן הרחבת החיוב שהאכילה היא המחייבת ברכת המזון, מה גד

חיוב או יצירת חיוב חדש מדברי חכמים, מי שאינו מחויב בדבר האם יכול מדאורייתא למקרים בהם אין 

להוציא בתקיעת שופר ובברכת המזון, המחוייב מדרבנן אם יכול להוציא את המחוייב מדאורייתא, 

מצוות אותן אי אפשר לקטן לקיים כהלכתן ולכן אינן הרחבת חינוך במצוות מוטל על האב או על הקטן, 

הגר"א  מצוות ראיה, תפילין, קריאת שמע, מצה ומזוזה[ -אלא מצוות 'חנוך לנער' החיוב מדאורייתא 

 עוזר, תשע"ח

זרע ברך,  ]וברכת המזון בקטן שהגדיל תוך שיעור עיכול[ך ג' ימים ברכת הגומל בקטן שהגדיל תו

 תשע"ח

אבלות  -בנתיבות ההלכה ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[ קטן שהגדיל במוצאי תשעה באב שחל בשבת 

 המקדש )עמ'  קא(

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כא(שהגדיל בעשירי באב שחל בשבת   קטן 

 מעדני אשר,  תשע"ב   הגר"א גניחובסקי, תשע"הקטן שהגדיל בי' באב האם חייב לצום? 

צ"ש,  קטן שהגדיל במו]תשלומין או עיקר התקנה להתענות ביום עשירי, נפק"מ ל תשעה באב בשבת

אבלות  -בנתיבות ההלכה  שיח במוצאי שבת האם ישאר דין תענית[ ]הגרא"ב פינקל זצ"ל[אם יבוא מ

 ד(המקדש )עמ' ל

הגר"א     מאור השבת, חנוכה תשע"גקטן שהגדיל בחנוכה, האם ידליק שוב בצאת הכוכבים?   

  גניחובסקי, תשע"ו
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    שקר ורמיה  נושא בפרשה:

 

  (27)עמ'  מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח מידת האמת 

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

קר בבי"ד כדי הרחקה מן השקר, לשנות מפני השלום, לשיום, איסור שקר לתלמיד חכם, איסור שקר ו

 המצוות   מנחת אשר, תשע"ו   ]כז, לה[)בא אחיך במרמה(  ר המעיד עם עד רשע[לקבל זכות ביושר, עד כש

 , תשע"זבפרשה

 תורה והוראה, תשע"ד  אמירת שקר לתועלת

]לשנות בערך חפץ קדוש כשאין לו חשיבות  אמירת שקר בכדי להינצל מעבירה או לזכות במצווה

גבוהה לעודד אחרים, למנוע הלבנת פנים, בהליך אצל הזולת, השינוים לתלמי המלך, להכריז על תרומה 

 אוצרות אורייתא, תשע"ח )עמ' מו( שיפוטי[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מ(  מתי מותר להתנהג ברמאות

ללוה בעייתי 'אין לי', כשכוונתו, לך לשקר ולומר ] ?בר דו משמעיהאם מותר לגבאי בגמ"ח לומר ד

עיון הפרשה, תשע"ז   [, מותר או מצווה, לומר שאינו בבית, להשתדל להימנעאין לי, לשנות מפני השלום

  )עמ' לב(

]גבולות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו משמעי, לומר דבר שאינו  לשנות מפני השלום

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כו( נכון כשאין ברירה[

]בבי"ד ומחוץ לבי"ד, מדאורייתא או מדרבנן, לשנות מפני השלום, לשבח את הכלה, ק קר תרחמדבר ש

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

המצוות     עולמות, נה  כסף לעני המותר לו לומר שאוסף להכנסת כלה[, אוסף הלוואההשתמטות מ

 בפרשה, תשע"ו

עיון הפרשה, תש"ע  דינא לנפשיה, בבי"ד ומחוץ לבי"ד[ ]עביד איניש  לשקר בכדי לקבל את המגיע לו

 (מב42)עמ' 

 שלמים מציון, תשע"ו ]למונעו משחיטת מומר[מאיסור  לשקר כדי להציל חברו

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

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

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

 

   מכירת הבכורה מעשו ליעקב  נושא בפרשה:

 

ת ל בין בכורה שלא ניתנ]מי שיצא ראשון, ההבד ?התלויה במציאות ,כיצד ניתן למכור בכורה

  מלאכת מחשבת, תשע"ו  ]כו, לג[ ליעקב( )וימכור את בכורתו  [להעברה לזכות מלכות הניתנת להעברה
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 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לד(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"אמכירה בדבר שלא בא לעולם 

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

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

 מחמדי התורה, תשע"ח  תשע"ו

 זרע שמשון, תש"פ  יעקב נשאר בשמו גם אחר הוספת שם ישראל, להזכיר את מכירת הבכורה

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

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' לג(  ת יעקבכות שברך יצחק אטענת עשו על הבר

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

במשנת     אשכול יוסף, תשע"ז  ]כה, לד[ד עדשים( )ויעקב נתן לעשו לחם ונזי אונס הרעב, הגנת ה'צורך'[ 

 מנחת אשר, תש"פ   ס( יב תירוציםאספקלריא, תשע"ח )עמ'    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    הפרשה, תשע"ו

   (קאספקלריא, תש"פ )עמ'  ]כח ההטעיה שבאדם[  ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים

המן לשאול של  אי הכרת טובה]הקשר בין מה שנתן יעקב לעשו לאכול? האם ומדוע היה מלח ב

הרב יעקב   ]כה, לד[ד עדשים( )ויעקב נתן לעשו לחם ונזי  [אכיל את עשו מלחהשלא הרג את אגג, ויעקב ש

 (, תש"פ08)סגולה  –ישראל סטל 

אוסף  -הגר"ד כהן שליט"א  [יעקב אדם באמת, עשו מתדמה לאדם]כוחו של יעקב אבינו כנגד עשו 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' צד(  ך" במכירת הבכורהטה אני בטענת "מש

]אדם התבקש לשלם סכום מופקע לנסיעה בערב שבת, והסכים, חזרה מהסכם שנעשה 'תחת לחץ' 

מיתי, שכר המעבורת בברוח מבית וכעת טוען שהסכמתו היתה מחוסר ברירה ולא שקפה רצון א

ירת הבכורה האסורים, משטה אני בך, האם ההסכם כולל פעולת הצלה שהמציל מחויב בה, ביטול מכ

ל מכירת הבכורה מיעקב לעשו מדין אונאה המבטלת את המקח, מקח טעות, נתינת מטעם זה, ביטו

  ניתן אחר המכירה או לפניה[ הלחם מיעקב לעשו כדי להשיב נפשו ולגרום למכירה גמורה, האם הלחם 

 ברכת יצחק, תשע"ט-שישישיעורי ליל 

 משנת מהר"ל, תשע"ט כיצד ניתן לקנות בכורה, כשם שלא ניתן לקנות כהונה?

  ]האם לענין זה היה יעקב בכור או עשו, הבדיקה בניסיון ריפוי עיני כוח רוקו של בכור לרפואת עינים 

 , תש"פבארה של תורה יצחק[

   (קמגאספקלריא, תש"פ )עמ'    אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכה(  קנין בדבר שלא בא לעולם

אספקלריא, תש"פ צא[ דברי הגר"א בכי תללידה או ליצירה  ור]בכ? איך שייך למכור קדושת הבכורה

   (קט)עמ' 

   (קמאאספקלריא, תש"פ )עמ'   מכירת הבכורה

, כפירה בתחיית ]סעודת הבראההאכלת האבל דבר עגול המחלוקת בין עשו ליעקב בטעמי מנהג 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג  כה, כט[] )ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשו מן השדה והוא עייף(המתים[ 

האבל על יצחק היה   לעולם, בשל ]דבר שלא באמדוע ביקש יעקב לקנות את הבכורה "כיום"? 

  בעלים על הניד, קודם מתן תורה, מחיר הוגן בשל הצורך של עשו, עשו נפסל מעבודה בשל הרציחה[ 
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 מחמדי התורה, תשע"ח )מכרה כיום את בכורתך( ]כה, לא[

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

 תשע"ז

ורה, מכירת זכויות עתידיות, חוסר גמירות דעת, השלמת ת הבכ]מכירמכירת 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

 , סב(לבאספקלריא, תשע"ח )עמ'    עמק הפרשה, תשע"ח   מנחת אשר, תשע"ז

]כשיש תביעת חוב בשטר נגד העזבון, האם יכול יורש רגיל ויורש  מכירת הבכורה וסילוק מירושה 

לוק מרויח הבכור, בכור להסתלק מהעזבון קודם חלוקתו, בחיי האב ואחר פטירתו, האם בטענת הסי

ר ורחוקים מן הבכור, עדות שבטלה מקצתה, גביה  תועלת אגבית כשעדי השטר קרובים ליורש שאינו בכו

מול יורשים אחרים שקשה לגבות מהם, האם מותר לחייב לגרום שחובו לא  חלקית, סילוק מירושה

י פרעון החוב, האם ישולם כי שאר החייבים אלימים, קנוניה, לפני עיור בהכשלת שאר היורשים בא

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ , שעבוד, שטר, אחריות[החייב המשלם את החוב חוזר וגובהו משאר החייבים

לת הבכור לאחר, ]האם הוא גם 'בכור', או כשאין אחים נוספים אין בכור, העברת נחירושת בן יחידי 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ נים[טומטום שנקרע, שטר חצי זכר, בכור שמת והניח שני ב

]מכירת שכר ועונש, האם ניתן להשוות בין "מכירת עבירות", ל"מכירת המצוות" מכירת 'עבירות' 

שיו, מאידך נראה כי בהסכם השותפות שבין כספו של זבולון ותורתו של יששכר, אדם נתבע רק על מע

ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני", וכמאמר חז"ל כי יצחק אבינו אדם נענש על עוון אשר לא חטא בו, כדברי רבקה אמנו "

ן יש לדון בתוקפה של היה מוכן לוותר על חלק משנות חייו כדי שהקב"ה לא יעניש את ישראל, כמו כ

יתן למכור "עבירה", היאך חל קנין "עבירה",  מכירת עבירות בהלכות מקח וממכר, באיזה מעשה קנין נ

דבר שאינו מסוים". האם חל הקניין בקניית עבירה ידועה, מחיוב כבוד והרי אי אפשר לקנות ולמכור "

, ופירש רש"י: "עלי יבוא כל רע הראוי אביו, לומר לאחר פטירתו ]במשך י"ב חודש[ "הריני כפרת משכבו"

ר לשון הרע על חברו "מעביר" את זכויותיו למי שסיפר  לבוא על נפשו", דברי חובות הלבבות כי המספֵּ

ב"  בגנותו, ו "מתחייב" בעבירות שעשה מי שסיפר בגנותו, חידושו של מהרש"ם שהקונה הופך להיות "ערֵּ

ב, פסק ההלכה למעשה במכירת עבור חטאי המוכר, וכידוע רשאי ה"מלווה" ל  גבות "חובו" גם מהערֵּ

 עולמות, רפד  [כו, לא] ומה דינם של המוכר והקונה[ האם הקניין חל -עבירות 

יד או בעבר, ]יששכר וזבולון, קיום מצוות בעתהאם מועיל לקיים מצוות לעילוי נשמות יקיריו? 

 שמעתא עמיקתא, תשע"טעברות, העברה לזכות הנפטר[  

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

 תשע"ח

והעברת בעלות  קניןהסוחרים לבצע  מנהג, ]מנהג הסוחרים, האם כך נמכרה הבכורהקנין סיטומתא 

 , באמצעות רישום על חביות או תקיעת כף וכדומה, החל בתנאים מסויימים גם על פי ההלכה

, טומתא' הוא מהתורה או מדרבנן ]ונפקא מינה לענין קידושי אשה, מכירת בכור לגוי או מכירת חמץ['סי

'סיטומתא' על קרקע , ר שאינו ברשותוא', דבר שלא בא לעולם, או דב'סיטומתא' בדברים שהם 'אסמכת

וואות שאינן בצ, יהלומים[ענף ה'סיטומתא' בדיבור ]כגון: אמירת 'מזל וברכה', כנהוג ב, או על מטבע

האם יש לקיימן משום קנין 'סיטומתא', שכך הוא מנהג   -מועילות על פי דין תורה אך תקפות בערכאות 

אימתי חל הקנין בסחר , הלכתי לקנס כספי גבוה המוטל במקרה של הפרת חוזהף וק, מתן תהמקום

 עולמות, פא   [כו, לג] לאפשרויות ביטול העיסקה[ "מומכר באמצעות כרטיסי אשראי ואינטרנט, ונפק
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 מחילת עוונות חתן   נושא בפרשה:

 

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

בלעדיה, סיבת המחילה, בנישואין בזיווג שני, עוונות שעונשם מפורש בתורה, האם גם לכלה, לעדים, 

הגר"א     פרי ביכורים, תשע"ז  ]כח, ט[... ויקח את מחלת בת ישמעאל... לו לאשה( )וילך עשו לשושבינים[ 

 למים מציון, תשע"חש   גניחובסקי, תשע"ז

 מלאכת מחשבת, תש"פ   זרע ברך, תשע"ד  ]השלמת התענית[תענית חתן ביום חופתו 

   (נאאספקלריא, תש"פ )עמ'   תענית חתן וכלה ביום החופה

 מעדני אשר, תשע"חמדוע מוחלין לחתן על עוונותיו? 

 מעדני אשר, תש"פהאם מחילת עוונות חתן היא רק בשמים או גם בין אדן לחברו? 

ד ]שילח קידושין, שושבינים, אליעזר עב ?היא גם לכל הנוכחים בחתונההאם מחילת עוונות 

 מעדני אשר, תש"פ  אברהם, המשתתף בסעודת חתן[

 מעדני אשר, תשע"ח  עבירות, וחתן נמחלו לו[]הבאה על האם חתן יכול ללקות בצרעת 

 

 הסומא והלכותיו   נושא בפרשה:

 

מעדני אשר,  ]זיהוי קולי[כיצד לא חשש יעקב שאביו יזהה אותו על פי טביעות עינא דקלא? 

 תשע"ט

]חיוב עיוור במצוות? עיוור כדיין בבית הדין, עליה לתורה לעיוור בבית הכנסת,   כהומא בהלמעמד הס

 תורה והוראה, תשע"ד   הכנסת כלב נחיה לבית הכנסת, העיוור כש"ץ[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  ]ברכה על מלך[סומא בברכת הראיה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חסומא שבעבר היה רואה, האם יברך ברכת המאורות? ברכת השבח? 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ח [בן סומאאב אינו סומא והכשה, את עצמו שאינו סומא, את בנו]ומא מילת ס

 נוה ההיכל, תשע"ד

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נ(   הגר"א גניחובסקי, תשע"חא בהבדלה ובנרות חנוכה סומ ברכת

 עשר עטרות דזיקוב, תשע"ח, היה מוזהר שלא לאכול נבלות? בינו כסומאהאם יצחק א

                    )עמ' יב(אספקלריא, תשע"ט     מדוע כהו עיניו של יצחק

]סתירה בסוגיות הש"ס, האם סומא חייב או פטור, מדאורייתא או מדרבנן, חיוב ספקו של רב יוסף 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח סומא בלאוין, ןבעשה שהוקש ללאו[

 (צגאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]סומא[ ספר שכתוב בכתב ברייל אם טעון גניזה
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 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יד(א או לפיקח, למי יתן? ית קטן לסומיכול לתת טל

 גניחובסקי, תשע"ג"א הגר  ]וראיתם אותו[א ממצוות ציצית פטור סומ

]טביעות עינא דקלא, זיהוי קולי, חיי   ?כיצד חי סומא עם אשתו - עדות שמיעה וזיהוי קולי בהלכה

בעיגון, עדות סומא, הכמנה במסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ  סומא עם אשתו, בנפשות, בממונות, 

   מעדני אשר, תשע"ז   עולמות, שנ  שמיעת קול הבעל, הודאה מוקלטת, זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותי[

 ט )עמ' לה(א, תשע" אספקלרי

שיעורי ליל שבת מי שאינו יכול לדבר באופן זמני או סומא האם חייב לשמוע שנים מקרא מאחר? 

 הרב זילברברג, תשע"ח

תורה    עולמות, תמז  לסומא בשבת ובחול והכניסה עמו לבית הכנסת השימוש בכלב נחיה

 והוראה, תשע"ד   

מי הארץ )וראו כל עהאם סומא פטור מהנחת תפילין של ראש, אע"ג שחייב בכל מצוות התורה? 

 תורת המעדנים, תשע"ח שם ה' נקרא עליך ויראו ממך(  כי

]לסמא עצמו כדי שיהא עיוור ויפטר  ?מדוע ביקש משה משה קודם פטירתו לסמא אחת מעיניו

  פקודיך דרשתי, תשע"ט ממצוה, לטמא עצמו כדי להינצל מעבירה[

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]שאינו רואה את האבדה[חיוב השבת אבדה בסומא 

 זרע ברך, תשע"ה   ?האם חייב סומא לקום בפני חכם

]עיוור, חיוב סומא במצוות, ראיה באמצעות דינו של סומא הרואה באמצעים אלקטרוניים 

השווה והשונה, ברכת הסומא על  –משקפיים כראיה בעין, שימוש במכשירי שמיעה ומכשירי ראיה 

ראיית נגעי  -חש בה באמצעות חושיו הנוספים, הבדל בין מצוות שיש בהם צורך ל'ראיה בעין' ה כשהראי

ברכת פוקח עוורים, ברכת  -צרעת, השקיית מי סוטה לאשת עיוור. למצוות שיש בהן צורך ב'ראיה' 

גגה,  ג בשמאורי האש, ברכת הלבנה, עליה לתורה, שחיטה, פסול עדות, ברכת 'אשר יצר', חיוב גלות להור

 רץ כצבי, תשע"ט בן סורר ומורה, קריעה על מקום המקדש, פסול כהן לעבודה בבית המקדש, רפואה[

 

 בישולי עכו"ם ומומר נושא בפרשה:  

 

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

 ' תירוציםעיון הפרשה, תש"פ )עמ' פב( מ    ובסקי, תשע"זגניח

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

 עין יצחק, תשע"ח  [כז, ד]לי גוים באולמות ובבתי מלון בישו

 מנחת אשר, תשע"ח  ]חשוד לאכול חשוד להאכיל[  [כז, ד]נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה 

נגזרה   אימתיל אסרו אכילת פת עכו"ם, וצ"ב ז"]ח מאכלי נכרים, פת עכו"ם ובישול עכו"ם ודיניהם

פת האם נאסרה רק "  מומר ומחלל שבת. פת  ,עובד עבודה זרהפת נכרי שאינו , הגזירה, ומה היו טעמיה

במקומות שאין פת נכרי , " ]מה מוגדר "פת בעל הבית" ומה "פת פלטר"[פת פלטר " או גם "בעל הבית
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לטרוח כדי  שיעור המרחק, יותר מפת ישראל זולהר או ותי משובחתכאשר פת נכרי , מצויה פת ישראל

יגל שעיסתו נתבשלה ולאחר פת מחמשת מיני דגן או מאורז • בי מהי ה"פת" שאסרו: להשיג פת ישראל. 

מכן  נאפתה • פת שבלילתה רכה • סופגניות מטוגנות בשמן • מיני מזונות שקובעים עליהם סעודה 

השלכת בירור פרטי ההיתר על ידי  -מלאכות המתירות את הפת  ומברכים לאחר אכילתם ברכת המזון.

קת ישראל והמשיך לעמוד תנור שהוכשר על ידי הדל או הגברת החום בתנור חשמלי. קיסם לתנור

יכול ישראל  עד מתיהכניס נכרי פת לתנור,  בהיסקו כמה ימים, עד מתי מותר לאכול פת שנאפתה בו.

, והנכרי העלה את פסק זרם החשמל בביתנור ולפתע ראל בתאפה יש להתיר את הפת. לעשות מלאכה 

תנור באמצעות 'שעון פעלת הה המפסק הראשי ועל ידי כך נאפתה הפת, האם נאסרה הפת באכילה.

, וכשנדלק התנור הכניס הנכרי אוטומטישידליק את התנור לאחר זמן באופן שעון עמיד ישראל שבת', ה

 .בשבת ויום טוב• פת הנאכלת  בעשרת ימי תשובהר" פת  "פלטזהירות מ את הפת לתוכה, מה דין הפת.

,  אכילנו הנכרי מאכלים אסורים שמא י" וחשש חתנותשני טעמים נאמרו לגזירה: חשש " . בישולי נכרים

האם , בבית ישראל בישולי עובדים נכרים המטפלים ביהודים, מומרבישולי  וצ"ב הנפק"מ בין הטעמים.

: צליה וטיגון • כבוש ומעושן הבישול שנאסר .בכלי שניבישול , תי חרושתבביש איסור בבישול תעשייתי 

וצ"ב  -המאכל אינו נאכל כמו שהוא חי  בישולי נכרים:שני תנאים נאמרו באיסור  .במיקרוגל• בישול 

 כיצד נקבע האם המאכל נאכל כמו שהוא חי • מאכל הנאכל כמו שהוא חי שנתערב במזון הנאכל מבושל 

מאכל "פשוט" שנכבדים רגילים לאוכלו • שימורי בשר ודגים  •  -עולה על שלחן מלכים אכל • המ ביצה

שחור, קפה נמס, תה וקקאו  שתיית קפה מיני פיצוחים. •תפוחי אדמה[ חטיפים שונים ]צ'יפס העשוי מ

 ]ללא חלב[ שבושלו על ידי נכרי כשמתארח בבית נכרי • בבתי קפה • כאשר נמצא בדרכים ]ברכבת או

מחלוקת מרן השו"ע והרמ"א האם השלכת קיסם לאש  מלאכות המתירות בישולי נכרים: במטוס[.

הדליק אש מאש שהדליק ישראל או שהגביר אש שהדליק ישראל • לח מתירה בישולי נכרים • נכרי ש

הונח התבשיל על האש על ידי נכרי והורד על ידי ישראל בטרם התבשל,  שנצטנן וחזר נכרי לחממו.

הדלקת אש  גרמא בבישולי נכרים: האם התבשיל מותר באכילה. -מכן הוחזר על ידי הישראל  ולאחר

הדלקה לשעה אחרת על ידי שעון  • צה על מתג המניע את כל פס היצור לחי• בחשמל • מכוחו או בגרמא 

אכילת בשר שווארמה הנמצאת במתקן סביב אש, ונכרי חותך את השכבה החיצונית ועל ידי  אוטומטי.

בבישולי נכרים לצורך ישראל או פרטים המצויים  ך נצלית השכבה הפנימית שנתגלתה בפני האש.כ

שבח ההינזרות מבישולי עכו"ם • חומרא בדיני בישולי   -ן עם לבדד ישכון ה לצורך עצמם בבתי ישראל. 

    עולמות, שז הצלה מפני נישואי תערובת והתבוללות[ -נכרים 

ישראל, עולה על שולחן מלכים  ]טעם האיסור, על איזה מאכלים, בישול גוי בבית  בישול עכו"ם

    תורה והוראה, תשע"ה  הגדרתו, דוגמאות מעשיות[

 נר יששכר, תשע"ח  ]בישול בלא כוונה[וארמה ם במתקן שובישול עכו"

]ברך על תבשיל ולפני שאכלו נודע לו שלא מקפידים על בישולי עכו"ם כשיטת בישולי עכו"ם באולמות 

 עין יצחק, תשע"ח   מרן בשו"ע[

באמצעות קרינה אלקטרו מגנטית, מהי 'אש', בליעה בדפנות, דין ]חימום מזון  בישול עכו"ם במיקרוגל

'זיעה', כיסוי הכלי, שימוש במיקרוגל לבשרי וחלבי, חימום פרווה במיקרוגל בשרי או חלבי, הכשרת 

 עולמות, שצד ת כבד במיקרוגל, בישולי עכו"ם, מיקרוגל עם השחמה, בישול ב'קרני גמא'[מיקרוגל, הכשר

 מעדני אשר, תשע"ג  בישולי עכו"ם בעבד כנעני

 - בהחל בנתיב   ג ,התנוב ןדרימה תועד - בהחל בבנתי ? חלב ע"י עכו"ם נחשב כבישול האם פיסטור

   ז ,התנוב ןמהדרי תועד
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 : שאר עניני הפרשה

 

 אשיחה בחקיך, תש"פמוסרי הפרשה  

 (קאאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]תיארוך קורות פרשת תולדות[ לדותיהן של צדיקיםתו

אלו אנטונינוס   -שני גוים בבטנך , פרשת הגלות -יעקב אבינו ]חלק ב   -מעשי אבות סימן לבנים 

אחר  .""שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת בכךהגאות , מרבקה ההגאות והמלכות שיצא. ורבי

מן הבאר ההוא ישקו . סימן ורמז לבניו  -מעשי יעקב אבינו , ט לנפשהותמצא מנוח והשק דרישת ה'

והיה  . יארע לנו תמיד עם בני עשומה שוישלח רמז לדורות  תבירושלים ובבית המקדש • פרש -העדרים 

בצרות המסים והארנוניות  -ה" • רווח תשימו בין עדר לעדר המחנה הנשאר לפליטה רמז ל"אחינו שבגול

 לרמוז על כיבוש המקום תחילה -  בימות המשיח • ויחן את פני העיר -ל אדוני שעירה • עד אשר אבוא א

להבין ממעשי יעקב כיצד לנהוג  -"פרשת הגלות" . סימן לדורות הבאים -מאבק יעקב עם המלאך 

ירידת יעקב אבינו למצרים ת. לשעה ולדורו -עקב אבינו באחיו הגדול עשו הכבוד שנהג י. בגלות ביד עשו 

ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין • רדת יעקב למצרים היא גלותינו היום ביד . רמז" לדורות" -

מעשה דינה והריגת אנשי שכם . סימן לבניו -אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי  רומי הרשעה.

ין למצב התורה בישראל ומצב ישראל ב "רמז" לדורות -אחיו ו יוסף . כה מהיוונים"רמז" לגאולת חנו 

שיעורים בחומש עם פירוש  [רמז בתחילת יצירתם למה שיהא ביניהם לבסוף -יתרוצצו הבנים ו .העמים

 ו ,[עולמותהרמב"ן ]

כלי יקר,  מקדשים[ ]אברהם יצחק ויעקב, שלוש תפילות שלוש גלויות ושלושהמעשי אבות סימן לבנים 

 תש"פ

 "פאספקלריא, תש ]דברי חכמים בנחת נשמעים, פתיחת הדלת בליל הסדר[אבות סימן לבנים י מעש

 (סח)עמ' 

מלאכת  )אברהם הוליד את יצחק, ברש"י( ]כה, יט[ ]כוח ההטעיה[כיצד הלעיזו ליצני הדור על יצחק? 

 מחשבת, תשע"ח

   (נואספקלריא, תש"פ )עמ' ]ליצני הדור[  קלסתר פניו של יצחק

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כד(-נחל אליהו  ללא כל מחויבות לאמת-דמגוגיה זולה  -ליצנות 

 תש"פעטרת תפארת, סכנתה של הליצנות 

)בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי  ]בימים ההם בזמן הזה[האם ראוי לקבל את 'רבקה' לסמינר? 

 אה דורש, תש"פנלו לאשה( ]כה, כ[ 

מעינות  [כה, כב] (, ברש"ילדרוש את ה')ותלך  ]את ה' לרבות תלמידי חכמים[יראה מתלמידי חכמים 

 נר יששכר, תשע"ח    בני יששכר, תשע"ח

)ותלך  לרבות תלמידי חכמים 'את ה' אלוקיך תירא'כרבי עקיבא שדרש  - ותלך לדרוש את ה'

       עמ' מד(אספקלריא, תשע"ט ) [כה, כב] (, ברש"ילדרוש את ה'

לדרוש )ותלך  השונים, לימוד מוסדי או לימוד אישי, תקופות שונות[]חלקי התורה נשים לימוד תורה ל

 תורה והוראה, תש"פ [כה, כב] (, ברש"יאת ה'
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 מדי שבת, תשע"זה, יט[ ]כ )אלה תולדות יצחק, ברש"י(הבחירה החופשית 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז(-ממגד גרש ירחיםהתפילה מועילה לפי השגת המתפלל 

משנת מהר"ל,  )ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו( ]כה, כא[מדוע מתאווה הקב"ה לתפילת הצדיקים? 

 תשע"ט

רשעים,  שנאמרה ע"י ] 'אחותנו את'תפילת יצחק מול רבקה לבטל עקרותה שנוצרה מ'ברכת' 

בנוסח זה ע"י הרב או חשובי הקהל, לתקן, הכנסת 'מה טובו',  ברכת הכלה קודם כיסויה בהינומא

 לסידור התפילה, שימוש במילים 'מי הוא זה ואיזה הוא' שאמר אחשוורוש במגילה בתוך שיר 'האדרת

מחמדי  מילים שהוכנסו ע"י אנשי כנסת הגדולה[ והאמונה' בשמחת תורה, מילים שנכתבו בתורה,

  התורה, תשע"ט

]אדם הוא 'מתפלל' באותיות הנעלמות, מבעה זה אדם, ואד יעלה הקב"ה מתאווה לתפילת צדיקים 

נים, הדברים עליהם יש להתפלל אשה, מן הארץ, אין אדם ללא תפילה, הקב"ה מתאווה לדירה בתחתו

 הרע, כשאדם מוגדר כ'מתפלל' יכול לזכות ל'טרם יקראו ואני אענה'[ תורה, קבורה, מאבק תמידי ביצר 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד( -דרכי במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל חשבתי 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כא(   ]כה, כא[)ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו(   תפילת נשים באוטובוס

)ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו(  בפני עשרה, סיום ישתבח, ברכה[]קבלה ליולדת, אמירת 'נשמת כל חי' 

  שלמים מציון, תשע"ט  ]כה, כא[

  ]האם מותר להתפלל על מעשה ניסים, מדוע לא התפללו כן אברהם שרה[  תפילת האבות להפקד בזרע

 ח' תירוצים עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' עה(  חק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, ברש"י()ויעתר יצ

תאווה לתפילתם של צדיקים, בארץ ישראל, מדוע היו האבות עקורים ולא יעקב? ]הקב"ה מ

 מעדני אשר, תש"פ[ בחוץ לארץ

]הזהרו מבני עניים שמהם עבודת צדיק בן צדיק לביטול ה'מלומדה'  -מעלת תפילת צדיק בן צדיק 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כה(-נחל אליהותצא תורה[ 

]אין מתפללין על מעשה ניסים, ומדוע לא התפלל אברהם על ? מדוע התפלל יצחק על עקרות רבקה

 ח' תירוצים  (75עיון הפרשה, תשע"ב )עמ'  )ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו( ]כה, כא[שרה[ 

 מלאכת מחשבת, תש"פבת כמה היתה רבקה בעת נישואיה ליעקב? 

מלאכת מחשבת,   ]עולה תמימה, איסור שפחה, זרעה אחריה[ה נוספת? מדוע לא נשא יצחק אש

  תש"פ

אספקלריא,   (לבאספקלריא, תשע"ח )עמ'  )כי עקרה היא( ]כה, כא[כמה שנים היתה רבקה עקרה? 

    תשע"ט )עמ' מז(

הריונה של רבקה אם יעקב ועשו,  ]אשה היודעת שבניה יחטאו האם מחויבת להשתדל להולידם? 

יקרין  ביה, בהדי כבשי רחמנא למה לך, שתיית כוס של עפטורה מפריה ור אשהותלך לדרוש את ה', 

לאשה שיש לה צער לידה או חוששת שבניה לא ילכו בדרך ישרה, כשחוששת שצאצאיה יעבדו עבודה  

 ם אליעזר, תש"פנוע  ]כה, כב[  )ויתרוצצו הבנים בקרבה, ברש"י(זרה[ 

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   ]כה, כב[  )ויתרוצצו הבנים בקרבה, ברש"י( ויצר הרע במעי אמו ""עובר
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 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קיד( עליוהריגתו, וכשמסכן את אמו, ולחלל שבת דינו של עובר לענין 

אספקלריא, תשע"ח )עמ'  ]כה, כב[  )ויתרוצצו הבנים בקרבה, ברש"י(  ?מאימתי יצר הרע שולט באדם

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' כא(  א(י

]סמיכת נשים על  וה גמורה? נשים המקיימות מצוות שהן פטורות מהן האם הן מקיימות מצו

אם נאסרה בסוכה ה  הקרבן, לבישת ציצית עם כלאים, עבד שנשתחרר אחר שנטל לולב, אשה שישב

ן, האם אשה יכולה על מצוות עשה שהזמן גרמ ןכהוקצה למצוה, להעדיף מצות עשה שלא הזמן גרמ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט)למה זה אנוכי( ]כה, כב[  להוציא ידי חובה גבר[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט)למה זה אנוכי( ]כה, כב[ גרמן  שה שהזמןברכת נשים על מצוות ע

  )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] )ותלך לדרוש את ה'(]ומדוע לא לאברהם או יצחק[  למי פנתה רבקה בצערה?

עיון    (פגאספקלריא, תשע"ח )עמ'    ת, תשע"חמלאכת מחשב    תשע"ח   זמחמדי התורה, תשע"    תשע"ד

 (כוונות, תשע"ט )עמ' אוסף גילי - מאמרי עינינו גל  הפרשה, תשע"ט )עמ' קג( נט תירוצים

משנת  [ג( ]כה, כשני גויים בבטנך, ברש"י) המעלה והברכה שלא יפסקו מעל שולחנם צנון וחזרת 

 מהר"ל, תשע"ט

, להתפלל בהזכרת רקב, להוסיף שםם רשעים י]ש ? האם מותר להתפלל לרפואת תינוק בשם 'עשו'

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז(-פניני חשוקי חמד שם אמו[

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   כה[ )ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער, ברש"י( ]כה,מהו 'אדמוני'? 

 (עגאספקלריא, תש"פ )עמ'   אדום וחינוך הבניםהלבן וההצבע 

   (פאספקלריא, תש"פ )עמ'   איש תם יושב אהלים

 ]דברי הרמב"ם לפיהם רשות בידי כל אדם להגיע לדרך טובה או להיפך[  האדם ל תלוי בבחירתוהכ

   (קמזאספקלריא, תש"פ )עמ' 

]זוג חשוך בנים תרם כסף להולדת בן, והבן יצא לתרבות רעה, האם   הצד ההלכתי בלידת בן רשע

כי( ]כה, )אם כן למה זה אנותוחזר להם התרומה, האם מקיימים ההורים מצוות פריה ורביה בבן רשע[ 

 אשכול יוסף, תשע"טכב[ 

שלמים מציון,  )ורב יעבוד צעיר( ]כה, כב[ ]שווקים תקננו בשביל ישראל[עשיית עשו בעולם עבור יעקב 

 תשע"ט  תשע"ו 

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

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

עיון הפרשה,  )ואם כן למה זה אנוכי, ברש"י( ]כה, כב[ חזקיהו[עונשו של ] חטא מניעת פריה ורביה

 יון, תשע"חשלמים מצ   ( ל' תירוצים69)עמ' תשע"ד 

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

 תשע"ו

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח, י(  [כה, כב])ויתרוצצו הבנים בקרבה( מאימתי שולט יצר הרע באדם? 
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ויאמר ה' ) בואת שם[]נבואת רבקה, נמנין שהתשובה לרבקה נתקבלה ע"י שליח שקבלה ברוה"ק? 

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

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

 רוממות, תשע"ז [ג, כה]כיפרדו( 

]הנאה רגעית מול הנאת  בין יעקב לעשו -מהותו של עשו הלעיטני נא מן האדום האדום הזה 

הנצח, 'לווה רשע ולא ישלם' מול 'הרואה את הנולד', שתי דרכי התמודדות עם פטירת  אברהם אבינו[ 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב( - נחל אליהו

ע דמו באבריו, מצות עשה למול בהקדם במילה שלא בזמנה, עובר בכל  ]לא נבל מדוע לא נימול עשיו?

ה, מאימתי נקבע כך, בזמן יום מצוות עשה, על האב או רק על הבן, עשו אינו זרע אברהם לגבי מצוות מיל

דני אשר, מע  תשע"ט  שלמים מציון, תשע"ו  [כה, כה] )אדמוני כולו( הברכות, תחולה רטרואקטיבית[

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  (93עיון הפרשה, תשע"ה )עמ'    תשע"ג

היא    [כה, כה] )אדמוני כולו( ['יש לאדם לפלס לעצמו דרך אישית לבנייה עצמית בעבודת ה]תמריצים 

 שיחתי, תש"פ

)וידו אוחזת בעקב עשו, להמשיך אור התורה מהראש עד העקב  הלקח של יעקב אבינו בעבודת ה'

 שבילי פנחס, תשע"ח ברש"י( ]כה, כה[

יתא, מדרבנן, מדין חינוך, עד מתי נקרא עשו יהאם חייב מדאור]חיוב הפרשה מאיסורים בקטן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   [ה, כהכ]  [כ'קטן'

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

 תורה והוראה, תשע"ד   [כז

)ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים(   'חדוותא דשמעתתא' בזכות יצר הרע...

 (29בת מיר, תשע"ח )עמ' מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ישי ]כה, כז[

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

 אשר, תשע"ח

 היא שיחתי, תש"פ   [היה אוהבו בפניו בלבד כדי לקרבו ולמשכו]אהבת יצחק את עשו 

שמע יצחק את קולו של רבי , היאך מעשרין את המלחאת אביו,  כששאל עשו] אהבת יצחק לעשו

 שבילי פנחס, תשע"ט[ עקיבא בוקע מתוך גרונו

]לשון הרע בין איש לאשתו, שמיעת דברי האשה מדוע לא ספרה רבקה ליצחק אודות הנהגת עשו? 

 בארה של תורה, תש"פכדי להרגיעה, חיובי האישות, דאגה בלב איש ישיחנה[ 

קובץ -שיןשואלין ודור עייף( ]כה, כט[ ויבוא עשו מן השדה והוא)  מל הירידה בעבודת ה'ס –עייפות 

 (יטגיליונות, תש"פ )עמ' 

אספקלריא, תשע"ח )עמ'  הלעיטני נא מן האדום האדום הזה( ]כה, ל[)? האם נפטר אברהם ביום כיפור

 לו(

 מעדני אשר, תשע"ט )הלעיטני נא( ]כה, ל[בתי מלון ומסעדות[ לפני עיוור, ]ת אדם שלא יטול ידיו האכל

אספקלריא,  ת[היה יכול להיות עיוור שחשוב כמ] ?אברהם אבינו חמש שנים קודם זמנו מדוע נפטר
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 תשע"ז )עמ' לא(

)הלעיטני  ]הכשלת גנב, הניחהו או הלעיטהו, מדוע אין חובת הפרשה מאיסור[הלעיטהו לרשע וימות 

 ובהם נהגה, תשע"זנא מן האדום האדום הזה( ]כה, ל[ 

במחשבה תחילה,  )ויבז עשו את הבכורה( ]כה, לד[ ]חשיבות כל הכוחות לעבודת ה'[קדש לי כל בכור 

 תשע"ח

שני הדינים מצוות האם נוהגת בזמן הזה, ]השמטת הרמב"ם, מצוות ישוב ארץ ישראל והישיבה בה 

שראל, ישוב ארץ ישראץ ומצוות הישיבה בארץ ישראל, אמירה לעכו"ם, בשעת הסכנה, עליה לארץ י

 אשר, תשע"ט תמנח )אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך( ]כו, ב[  יציאה מארץ ישראל[

מבקר בארץ ישראל ומסתפק אם לעלות לירושלים או לבקר בקבר אמו בטבריה, מה היהודי 

א, תשע"ח אספקלריג[  )גור בארץ הזאת( ]כו, ]מצוות ישוב ארץ ישראל בתייר המבקר בארץ[ ? יעדיף

  )עמ' יט(

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

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

 ]וישמור משמרתי מצוותי חוקתו ותורתי[ "חומרא" האם לאבות היה דין ישראל "לגמרי", או רק ל

   (סאספקלריא, תש"פ )עמ'   ה()כו, 

]היתר לבני נח  היה גם 'חפצא' של תורה -ורה של אברהם ותקופתו קודם מתן תורה תלמוד ת

ועבר שלא נענש מעלת תלמוד תורה של יעקב בבית שם מעמד האבות כבני נח או כישראל, ללמוד תורה, 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט )וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי( ]כו, ה[   על העדר כיבוד אב[

  ]כו, ז[ )כי ירא לאמור אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה(מקור לדין היתר אשת איש שמת בעלה 

 אשכול יוסף, תשע"ז

]הוחזקה נדה, יצחק על רבקה אחותי היא האם לא נאסר עליה כ'הוחזקה' כאחותו? כשאמר 

 נועם אליעזר, תשע"ט ]כו, ח[ )וירא והנה יצחק מצחק, ברש"י(  אמתלא[

ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא ) יחברכת דורו של מש -רכותיו של יצחק אבינו ליעקב ב

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

 )וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'( ]כו, יב[ ]חובתו, גדרו, לנסות בו את הקב"ה[ מעשר כספים

 (38עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' 

נועם אליעזר,  )וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'( ]כו, יב[תקנת מעשר ע"י יצחק או אברהם  

   תשע"ט

 (כגאספקלריא, תש"פ )עמ'   מאה ברכות

קובץ גיליונות, תשע"ט  -מסביב לשולחן  )וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'( ]כו, יב[ מעשר שני 

 )עמ' לג(

 היא שיחתי, תש"פ  [קנאת העמים]שנאת עולם לעם עולם 

עבדי יצחק בנחל וימצאו יחפרו )ו ]גילוי הנקודה הפנימית, שבת וחול[חפירת בארות המים ע"י יצחק 

 (שם באר מים חיים. ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים, ויקרא שם הבאר עשק, כי התעשקו עמו

 תרל"ב-שפת אמת, תרלא  [יט כו,]
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יחפרו ו) ]ענין הבארות[הדיבור והמעשה בעולם  -" האבות כנגד "ראשית גוים עמלק "ראשית"

המים, ויקרא שם הבאר עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו 

 דרכי, תשע"ח )אוסף גליונות עמ''חשבתי  ע"פ משנת הגר"מ שפירא זצ"ל  [יט כו,] (עשק, כי התעשקו עמו

 (3עמ' 

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

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

 ההיכל, תשע"ד

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

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

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

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

  אשכול יוסף, תשע"ד    מלאכת מחשבת, תשע"ז [יט-כ כו,] (עשקו עמוהמים, ויקרא שם הבאר עשק, כי הת

ובדיני שמים, שבועת מלך, ברכת בועתו, בדיני אדם ]האם עכו"ם מוזהר לא לעבור על ש שבועת אבימלך

(  יט 97עיון הפרשה, תשע"ד )עמ'   )תהי נא אלה( ]כו, כח[  השם, חיוב שבועה בבן נח, מצוה שכלית[

 משך חכמה עם בינת החכמה, תשע"ח    תירוצים

   (נדאספקלריא, תש"פ )עמ'   )ונשלחך בשלום( ]כו, כט[להפרד בלשון 'לשלום' או 'בשלום'? 

סופר סת"ם שהתחייב בקנין לשלם קנס גדול על כל טעות בכתיבתו והחליף מיקום שתי 

קובץ גיליונות, -פניני חשוקי חמד  ( ]כו, כט[תה ברוך ה'אתה ע)ו ]טעות אחת או שתי טעויות[ מילים?

 תש"פ )עמ' ז(

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כג( ]על שם הבאר או על שם השבועה[מדוע נקראת "באר שבע" כך? 

 [, הבטה והסתכלותוגדרו, בישראל ובגוי, ומעלת הסתכלות בצדיקר האיסור מקו]הסתכלות ברשע 

אספקלריא,    (מבעיון הפרשה, תשע"ב )עמ'    עומקא דפרשא, תשע"ד   [כז, א] ותכהין עיניו מראות( )

 (עזתשע"ח )עמ' 

 (נהאספקלריא, תשע"ח )עמ'  עתי יום מותי( ]כז, ב[)הנה נא זקנתי, לא ידהזמן הראוי לכתיבת צוואה 

]מאכל אסור, מאכל היתר בזמן איסורו, אכילת איסור באונס, אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים 

מטמטם באונס, באיסור דרבנן, שלא בעניני אכילה, מאכל גזול האם דינו כמאכלות אסורים, תקלה 

)וצודה  ברכה, קריאת רבי ישמעאל והטייתו בשבת, הנזהר ממשהו חמץ[בקרבנות ובהקדש, אכילה בלא 

 אוצרות אורייתא, תשע"טלי ציד, ברש"י( ]כז, ג[ 

הוודאות  ]דיווח על מעשה אסור שקרה או שאמור לקרות, מה רמתדין המלשין: איסור או חובה? 

ר, מניעת הנדרשת, קרבן העבירה, חיוב מניעת נזק מן הזולת, לא תעמוד על דם רעך, עשיית דין על העב

  תשע"זתורה והוראה, )ורבקה אמרה אל יעקב... שמעתי את אביך מדבר אל עשו( ]כז, ו[  נזק בעתיד[

היא מצוה שבין אדם למקום, או מצוה שבין אדם מצות כיבוד הורים ]  ציות לדברי האם או האב

, היא "כפרעון חוב" להוריו על הטובה שגמלוהו "ואפילו צריך לחזר על הפתחים"  -לחברו, בירושלמי 

עד , חומש מממונווצ"ע מדוע שונה חיוב כבוד אב ואם, מכל המצוות שאינו חייב לבזבז על קיומן יותר מ

וצאות כיבוד ההורים ]הוצאות נסיעה לביקור ממקום י נושא בהמ כמה מחוייב לטרוח בטיפול בהוריו.

ם כשצ "מכבדו בחייו ומכבדו במותו", שימוש בכספי צדקה לצורך פרנסת ההורים[, רחוק א היוואת אֵּ
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חיוב כבוד אב , ת או קיומית[חיובי -נגד צוואת האב, דיני כיבוד אב ואם בדיבור ובמעשה ]גדר המצוה 

יו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל"  ואם במחשבה "שידמה בעינ

"האב שמחל על כבודו, כבודו מחול"  , ]חיי אדם בשם ספר חרדים[. וצ"ב היאך יקיים חיוב זה למעשה

האם ראוי למחול תמיד כדי , על מה מחלו]שו"ע[. וצ"ע האם כדי שהמחילה תועיל צריכים ההורים לדעת 

חיוב כבוד אביו או זקנו , האם לאחר מחילת האב יש חיוב בדיני שמים, ו באיסורשבניו לא יכשל

הרי גם האב ו"חייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו", , הרשעים, והאם חייב בכבודם לאחר מיתתם

ר בכבוד הוריו , י יכבד בברכת הזימוןמ את וכהן , בסעודה עם אביוחייב בכבוד אביו ]הסב[ חיוב גֵּ

מחמדי     עולמות, קפז    [כז, ח]  )אני מצוה אותך( [עלת מצות כבוד אב ואם וגודל שכרהמ ,הנכרים

    מעדני אשר, תשע"ג    התורה, תשע"ח

 ט, תשע"טנפשו גחלים תלה  הבדלת ישמעאל ועשו מבית האבות הקדושים

חשבתי דרכי במשנתו רק מכח 'תפילות אבות תקנום'  -המאבק בין אברהם ובניו וישמעאל ובניו 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ו(-של הגר"מ שפירא זצ"ל

ה בפני אח גדול, להיכנס למקום סכנה לצורך מצות כיבוד ]לבישת בגדי כבוד, קיממצות כיבוד אב ואם 

אב ואם, כיבוד אב ואם בדבר שאין להם הנאה בו, התנגדות הורים לשידוך בנם, חיוב 'מורא' גם כשפטור 

שון או שתיית קפה על בנו, אם האוסרת על בנה ללכת לבית חמיו, כיבוד מ'כיבוד אב', הורה האוסר עי

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט וי נוסח תפילה כרצון אביו[אב ואם או שלום בית, שינ

   (מחאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]אך יש בו 'מורא' אב[ כיבוד אב בדבר שאינו לצורך אביו

]כיבוד אב ואם, בעל הבית בוצע, כשיש מי יבצע על הפת כשהאב מתארח אצל בנו לסעודת שבת? 

כהן או תלמיד חכם, מי יברך ברכת המזון, אורח, כהונה אחר תחיית המתים, ישיבה בראש השולחן אב  

שיעורי הגר"י זנגר   בסעודת ברית מילה[אצל בנו, לכבד בזימון את אביו הישראל או את חמיו הכהן, 

 שליט"א, תשע"ט

]עשו, דמא בן נתינה, קשורים יותר לחיי העולם הזה,  מדוע גוים זריזים יותר במצוות כיבוד אב ואם? 

 משנת מהר"ל, תשע"ט הורים מביאים לחיי עולם הזה[ 

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

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

  ]הגר"נ רוטמן שליט"א[ ]מדוע בדרך זאת, ומה תפקידו של יעקב[וענין נטילת הברכות  -יעקב ועשו 

 תש"פ )עמ' כח(אוסף גיליונות, -התבוננות בפרשיות התורה

מצוה אינם ניזוקים, האם רק במכוין לשם מצוה או גם  ישלוחשליח מצוה, ]שליחות יעקב לדבר מצוה 

עיון  )לאשר אני מצוה אותך( ]כז, ח[ ך בחזקת סכנה[לתועלת אגבית אחרת, מחפש חמץ וגם חמט, כשהדר

 לא תירוצים הפרשה, תשע"ח

]הקרבת קרבן פסח כשבנו ערל, שלא למנויו, בפחות   ?כיצד אכל יצחק מקרבן הפסח של יעקב

עיון    תשע"ח  מעדני אשר, תשע"ג]כז, ט[  )וקח לי משם שני גדיי עיזים(ד[ מחמישים איש, בבמת יחי

    י"ד תירוצים (הפרשה, תשע"ג )עמ' סט

)וקח לי   ]עולה עמו ואינה יורדת עמו, רמת חיים[וב מזונות בעל לאשתו חי -גדיי העיזים של רבקה 

 נועם אליעזר, תש"פ  ]כז, ט[  משם שני גדיי עיזים(

     אספקלריא, תשע"ז )עמ' טו( שלוחי מצוה אינם ניזוקים" במצות כיבוד אב והבאת הכלב ליצחק"
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)ואחי עשיו איש  ]שלטון, אויבינו פלילים[התגברות אינשי דלא מעלי על ישראל מכוחו של עשו 

 נועם אליעזר, תש"פ שעיר( ]כז, יב[

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

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

ם ובלא כינוי,  ] איסור קללה מאחל שתבוא המקלל עצמו, מקלל מת, האם איסור קללה נאמר גם בלא שֵּ

שיעור" רעה לזולת או גם כשמזלזל בו, ומה הדין אם נתן רשות שיקללוהו, קללה לטובת חברו, האם יש "

 לקללה, וחייב גם אם קיללו בדבר פעוט, כשאינו מפרט את שם המקולל, לקלל נכסי חברו, ציבור, בעלי 

חיים, קללה ברמז, בלשון בדיחותא, קללה בכתב, קללה לתועלת, לקלל רשעים, לקלל נכרי, ביאור 

ַכִצפֹור תירה בין הפסוק "", דברי חז"ל שהקללה חוזרת אל המקלל, יישוב הסָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִניהכתוב "

ן ִקְלַלת ִחָנם לֹא ָתבֹא מתי יש  ז"ל "אל תהי קללת הדיוט קלה לפניך",", ובין דברי חָלנּוד ַכְדרֹור ָלעּוף כֵּ

לחוש לקללת ההדיוט, דברי חז"ל "קללת חכם אפילו על תנאי היא באה", מה יעשה אדם שקיללוהו 

     עולמות, רעט  [כז, יג] )עלי קללתך בני(  לות לרבנו הרש"ש זיע"א[וכיצד ינהג אדם שקילל, סדר התרות קל

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

שר, מעדני א  מעדני אשר, תשע"ז   תשע"ח   זמחמדי התורה, תשע"     תשע"ז    אשכול יוסף, תשע"ג

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תש"פ  תשע"ט

]שימוש ללא רשות, גזלן, מומר, גניבת הטרפים ע"י  מנין היה מותר לרבקה להשתמש בבגדי עשו 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לד(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א רחל[

 ]ההתחזות של יעקב לעשו, איסור התחזות איש לאשה ולהיפך, תחפושת, תחפושת בפורים[לא ילבש 

 תשע"טתורה והוראה, 

 שלמים מציון, תשע"ח ]איסור לא תחנם, בגוי בישראל מומר[לשבח את עשו בכיבוד אביו 

 חיי סומא עם אשתו, בנפשות, זיהוי קולי,  דקלא, עינא טביעות]עדות שמיעה וזיהוי קולי בהלכה 

עדות סומא, הכמנה במסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, הודאה  בממונות, בעיגון, 

 מעדני אשר, תשע"ז   עולמות, שנ , כב[ ]כז  הקול קול יעקב()  [זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותימוקלטת, 

האיחוד בחידוד,  ]כז, כב[   הקול קול יעקב() ?מדוע העדיף יצחק את זיהוי המישוש מהזיהוי הקולי

 תשע"ז

     אספקלריא, תשע"ט )עמ' ל(  ?מדוע עשו לא נחשב לשליח מצוה

      אספקלריא, תשע"ט )עמ' צב( טלטול עורות בשבת

 תשע"ט )עמ' קיט( אספקלריא, שהתכוון לעשו? בשעה  -איך חלה ברכת יצחק ליעקב 

מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות   )הקול קול יעקב( ]כז, כב[על תורה או על תפילה?  -הקול קול יעקב 

 (לישיבת מיר, תשע"ח )עמ' 

זמן הרשות של אדם, בשונה ממלך שחייב להגות ] ?האם עשו היה 'מבטל תורה' או 'הורג את הזמן'

אספקלריא,  ביטול תורה בזמן דיבור לשון הרע[עוון , דברי אבן האזל, דברי החזו"א אודות בתורה תמיד

   (עאתש"פ )עמ' 

]דברי  על האדם במסירות והיא מצילה ומגינהוה אחת חייב כל אדם לשמר ולדקדק במצו

הרמב"ם בפירוש המשנה למסכת מכות, ראיות רבות לדבר, מסירות הנפש של יעקב בכיבוד אם הביא 
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    (פהאספקלריא, תש"פ )עמ'  לקבלת הברכות[

צות כיבוד אב והכנת הסעודה ליצחק האם התחייב יעקב לעשו עשרה זהובים? בלקיחת מ

    מים זכים, תשע"ט ['מזיק', תשלום עשרה זהובים מדין 'נהנה' או מדין ]חוטף מצוה

 שלמים מציון, תשע"ו ולא הכירו... ויברכהו( ]כז, כג[) ]החושד בכשרים[ברכה לפייס אדם שנחשד 

ויבא לו יין ) יו"ט, ליל הסדר, שמחה[]מדוע הביא יעקב לאביו יין, הרי לא נתבקש לעשות זאת? 

 נר לשלחן השבת, תש"פ   מעדני אשר, תשע"ט [כה, ז( ]כוישת

 היא שיחתי, תש"פ   [ז]כז, כ( וירח את ריח בגדיו) ]אל תביט בקנקן[ ראה ריח בני

]יקום איש צרורות אחיינו המתייון של יוסי בן יועזר, והקשר בין דבריו בפרקי ריח בוגדיו  -ריח בגדיו 

וירח את ) ת דבריהם[א אבות, יהי ביתך בית ועד לחכמים, הוי מתאבק בעפר רגליהם, הוי שותה בצמא

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לב(-עינינו גל  [ז]כז, כ( ריח בגדיו

הנם ולהביאם עמים 'בני' כדי להציל זרעו מהגיעקב ח' פהקב"ה סיבב שיצחק כינה את י

 שבילי פנחס, תש"פ  [ז]כז, כ( וירח את ריח בגדיו) לעולם הבא

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

 (לגקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -וידבר משה   העמידה בגלויותכוח  –ברכת יצחק ליעקב 

ת כל הציבור, שאלת גשמי ]ארץ ישראל מחברת א הברכה והתפלה רישראל וארץ ישראל מקו

 זרע ברך, תשע"ט  ]כז, כח[)ויתן לך האלוקים(  באזורים אחרים בעולם לפי הצורך בארץ ישראל[

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

   (פגאספקלריא, תש"פ )עמ'   אמירת 'ויתן לך' במוצאי שבת

  , קודם או אחרי הבדלה, לומר יחד עם אחר, עם כהן[מקורו, זמן אמירתו]אמירת 'ויתן לך' במוצ"ש  

 עשר עטרות, תשע"ט  תשע"ט  זתשע"    מחמדי התורה, תשע"ד  [כז, כח]

]כז, )ויתן לך האלוקים(  ['מטעמים אשר אהב'מול  'לצוד ציד']האחרונים  ברכתם של ישראל בדורות

 נר יששכר, תשע"ז  כח[

ה, האם צריכים אנו להתכונן לפני קבלת ברכ]  ?מדוע היה זקוק יצחק למטעמים בשביל לברך

)ויתן  המזל טוב ל'קוגל', ברכה מתוך שמחת הלב, ברכת האדמו"ר מצאנז לאייזנהאואר[ הקשר בין ברכת

 מלאכת מחשבת, תש"פ  ]כז, כח[לך האלוקים( 

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

האיחוד  )על חרבך תחיה( ]כז, לח[ף את שבע מצוות בני נח עשו מונה על ידי אביו כדיין לאכו

 בחידוד, תשע"ד

]בימי אבלו של יצחק שיעקב מושבת מלימוד תורה, חששו מפני בית דינם  ריגת יעקבמחשבות עשו לה

)יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב  אחיו האם יורש את כספי הירושה[של שם ועבר, אח שהרג את 

 ך דרשתי, תשע"טפיקודיאחי[ ]כז, מא[  

ימוד תורה ]תורה מגנא ומצלא, ללימוד תורה כשמירה  -רצונו של עשו להרוג את יעקב בימי אבל אביו 

בשעת אזעקה, לימוד תורה במקום לא נקי בשעת הסכנה, איסור לימוד תורה בימי אבל, לימוד בימי אבל 

יום כדי למנוע מצב של פיקוח  בדברים המותרים, תורה מגנא ומצלא רק ב'משמחי לב', האם להשתדל ה
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, ידיעה על סכנה דרך רוח נפש של מחר, חיוב בריחת יעקב לגלות, מול אי איסור כניסה למקום שאינו נקי

, האם היא נחשבת ידיעה, על טבעי, סגולי, האם לאבל יש 'פטור' מתלמוד תורה, לעבור איסורים הקודש

 מים זכים, תש"פי ואהרגה את יעקב אחי[ ]כז, מא[  )יקרבו ימי אבל אב  [בכדי להנצל ע"י הצלה סגולית

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

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

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לח(  זרע שמשון, תשע"ח   רוממות, תשע"ז  ]כח, ט[ברש"י( 

 

 : ראש חודש כסלו שחל בערב שבתמעניני דיומא

 

ש חודש ואחר יעלה ויבוא המשיך בנוסח ברכת המזון 'ובנה  התפלל שמונה עשרה ברא

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לד( - פניני הלכהירושלים' האם חוזר לראש הברכה? 

]תשלומין כשכבר לא שכח יעלה ויבוא במנחה בראש חודש שחל בערב שבת ונזכר בליל שבת 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לה( - פניני הלכהתתוקן התפילה עצמה[  

אוסף  - מאמרי עינינו גלחודש בברכה מעין שבע  לצאת ידי חובת תשלומין בליל שבת מוצאי ראש

 גיליונות, תשע"ט )עמ' לו(

]יכוין לצאת מהש"ץ יבוא במנחה של ערב שבת ]ר"ח כסלו[, ונזכר אחר חשיכה שכח יעלה ו

לענין  ם שכח ותן טל ומטר יתפלל פעמים ערבית לחלק מהפוסקים[בברכה מעין שבע, אין נדבה בשבת, וא

 פ )עמ' סט(אוסף גיליונות, תש"-הלכה

            אספקלריא, תשע"ט )עמ' כא(  האם ניתן לצאת י"ח תפילת ליל שבת בברכת 'מגן אבות'? 

 

 אכילת פירות חורף   :מעניני דיומא

 

תולעים נמצאים על קליפת הפרי, תולעים , ]שרצים שלא שרצו על הארץכנימות על קליפת פרי הדר 

שהתהוו במחובר, כנימות על קליפת הפרי, כנימות שאינן נראות בעין, מעבר כנימה לתוך הפרי בחיתוך, 

 נר יששכר, תשע"ז שטיפת הפרי קודם החיתוך[

נטילת נשמה, הריגת בעלי חיים בשבת, ]הריגת הכנימות,  ר מחשש כנימות, בשבתהדשטיפת פירות 

שטיפה במים האם היא כזריקת חץ, ספק פסיק רישא, מתעסק, הורדת מים בניאגרה כשימותו שם 

 נר יששכר, תשע"ז זבובים[

]הפרי וחלקיו ותכלית נטיעתו, ברכה על גרעיני וקליפות פירות, פרי  על אכילת קליפות פרי הדר ברכה

 עולמות, תלט מר, בוסר וקליפות ממתקם[
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 נושאים אקטואליים: 

 

ימון ור נשים מזרשות או חובה, כשטרודה בהגשת האוכל, פטון, כת המז]בברון חיוב נשים בזימ

ודה, ר ועוזבים קודם סוף הסעבחתונות, כשיש מחיצה, גברים בסעודת שבע ברכות או ב'טיש' של אדמו"

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א , בזמן תפילה[ים בזמן ברכת המזוןיהחזקת תינוק על הברכ

ווה או על המלווה, הרי שלך לפניך, הוצאות ]על הלעל מי מוטלת הטרחה לערוך שומא לנכסי החייב 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  שמאי, הוצאות נסיעה, החזר הוצאות[

]טבילת כלים, ביטול ברוב בדבר שיש לו כלי חדש שלא הוטבל, ונתערב בכלים שהוטבלו כדין 

 רין, כשיש טרחה מרובה להטביל את כל הכלים, כשמטביל את כל הכלים מספק האם מטבילםמתי

 (, תש"פ )עמ' ו(204יתד המאיר )בברכה[ 

(, 204יתד המאיר ) ]נשיאת כפים[האם שליח ציבור חייב להטות גופו לצדדים כשמקריא לכהנים? 

 תש"פ )עמ' ט(

, בן שהביא את סעודת השבת לבית אביו, בעל  ]אורח ששילם, בן אצל אביוברכת האורח בברכת המזון 

ת צרכים בשבת, ברכת האורח הבית שאינו מיסב בסעודה זאת, בחורי ישיבה, ברכת האורח בשבת, שאיל

 (יב(, תש"פ )עמ' 204יתד המאיר ) ברכת המזון[מדרבנן או מדאורייתא, חינוך לקטן בברכת האורח, 

ת המכסות את ]סטנדר מקופסאו ?האם מותר להשתמש בכיסוי התפילין כדי להגביה את הסידור

האם זה מוגדר כתשמיש בזיון, מעלין התפילין, קדושת ספרים המודפסים כיום, תפילין של ראש ושל יד, 

 (יז(, תש"פ )עמ' 204יתד המאיר ) בקודש[

ך להביא כסף אך המוכר נעלם, ולא שילם על האתרוג  ]הגביה אתרוג למצוה והלמצוה הבאה בעבירה 

(, תש"פ )עמ' 204יתד המאיר ) המוכר מראש, האם קיים את המצוה בדיעבד[ביום ראשון, למרות דרישת 

 כ(

 (, תש"פ )עמ' כב(204יתד המאיר )]ערך מספרי שונה[ שנת תש"פ או שנת תש"ף? 

]רק על קברים שיש בהם מסורת ודאית, על קברים שיש קבל האר"י, ברכת קברים על קברי קדמונים 

הכל לעפר, וכשנקברו  ךקברי תנאים, לא בשמים היא, בית קברות עתיק שלא נשארו בו עצמות, וכשהפ

בעומק הקרקע, לועג לרש, קבר אחים, מבנה שנבנה לציון מקום קבורת עצמות, הברכה על ראיית הקבר 

או גם על ראיית המצבה, ברכת הרואה על מקום המקדש בחורבנו, ברכת הקברים על קברים מסויימים 

יתד המאיר לו ע"י האר"י[ גאו על כלל מתי ישראל, איסור טומאת כהנים, איסור הנאה מקברים שנת

 (, תשע"ט )עמ' ה(203)

 (, תשע"ט )עמ' יב(203) יתד המאיר ]מטוגנים בשמן מועט[ברכת המלאווח ומוצרי בצק עלים 

חטא כדי שיזכה חברך, המברך ברכת המזון ורואה שחברו עובר איסור האם ]לאפרושי מאיסורא 

יפסיק כדי להפרישו, הרואה דברי איסור מוטלים ברחוב בשבת האם יטלטלם לאשפה כדי למנוע מכשול, 

 (, תשע"ט )עמ' כא(203יתד המאיר )הדביק פת בתנור[ 

 (ה(, תשע"ט )עמ' כ203יתד המאיר )לקט הלכות לדינים מצויים במקומות אירוח 

כיסוי עיניו בספר בשעת ברכה, הגנת ]האם מותר לכסות את חלות השבת בעלונים של דברי תורה? 
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עיניו משמש ע"י ספר קודש, להפוך ספר לתוך מכונת צילום לצלם ממנו עמוד, לקרוע דף משס שלם כדי  

 (לא(, תשע"ט )עמ' 203יתד המאיר )להדפיס ממנו לרבים, כיסוי החלות בשעת קידוש בשבת[ 

 (לו(, תשע"ט )עמ' 203יתד המאיר ) ]לגברים לנשים, גלולות לדחיית הוסת[שתיית כוס של עיקרין 

ל שבת, תרתי , תפילת שמונה עשרה, ביום חול, בלי ]קריאת שמעעת החמה תפילת ערבית קודם שקי

 (מא(, תשע"ט )עמ' 203יתד המאיר )  דסתרי, בימים נפרדים[

, מוקצה, הנחת כלי היתר בכלי, אם ריבוי המים ]מבטל כלי מהיכנוהנחת כלי לקבל מי מזגן בשבת 

 (לא)עמ'  "פ(, תש052יתד המאיר )גרף של רעי[  יגרום לכלוך או תקלה לעוברים,

לחג הסוכות, לגוף  ]קניית ארבעה מינים מהודריםביטול תורה לצורך 'הכשר' או ל'הידור מצוה' 

הגשמיים, ביטול תורה בכדי להשיג 'ברוב המצוה או גם להידור, בדיקת האדם כמה הוא משקיע בעניניו 

 (, תש"פ )עמ' לז(205יתד המאיר )עם הדרת מלך'[ 

]מקח טעות, שימוש בחפץ   המוכר להחליפו, או שרשאי הוא לתקנו?קנה מכשיר פגום האם על  

ש בחפץ בשל היות החנות סגורה, השתמש בחלק מהמוצר, לא ידע הקונה את אחר שנודע המום, שימו

הדין שבשימוש בחפץ מחל על טענת מקח טעות, השתמש מחמת אונס, תשלום על השימוש בחפץ, מנהג  

 שמעתא עמיקתא, תש"פ המדינה[

]נשיאת כפים, מפני הטירוף, תפילה מתוך  ן האם רשאי לעלות לדוכן כשיש כהנים אחרים?ש"ץ כה

שמעתא עמיקתא, הסידור, עיקרת רגליו, בעל תקיעה בראש השנה, מקום עמידת הכהן בברכת כהנים[ 

 תש"פ

 הגר"א עוזר שליט"א, תש"פ  מן תפילת מנחהבין השמשות וז

]התחיל מנחה סמוך לשקיעה וכשהגיע ל'מודים' שקעה החמה, ופסק תפילת מנחה אחר השקיעה 

יון ע [אורייתא ודרבנן, סעודה שלישיתסין השמשות, ספירת העומר, דמתפילתו, האם יכול להשלים, 

 עט(הפרשה, תש"פ )

]הנושא אשה שאינה הוגנת לו, נישואין,  בת עם הארץ המחזיק ידי לומדי תורה?  האם מותר לישא

 טבעת יוסף, תש"פ תלמיד חכם[עם הארץ החשוד 'להכעיס' והחשוד 'לתיאבון', מעלת נישואין לבת 

]אמירה לעכו"ם בערב שבת, קציצה, נתינת רכב לתיקון למוסך של ת מסירת מלאכה לגוי בערב שב

 אשיחה בחקיך, תש"פגוי, האופן המותר[ 

אשיחה  ]ברכתם וזמנם, האם בהדלקתם מקבלת האשה או האיש את השבת[הדלקת נרות שבת 

 בחקיך, תש"פ

]האם טלטול מוקצה למניעת נזק ? האם מותר לטלטל נר חנוכה בשבת כדי למנוע גניבה או נזק

 הגר"א גניחובסקי, תש"פמותר מדין 'צורך מקומו'[ 

]אינו בקיא או שנמצא באמצע התפילה, או אם בדין שומע כעונה' יש דין שיהיה 'ראוי לענות'? 

 מהלכים ]חברון פתח תקוה[, תש"פ שידיו מטונפות[

תקיעת שופר בראש השנה וקידוש ביום טוב לנשים ממי שכבר יצא ידי חובת תקיעה או 

 מהלכים ]חברון פתח תקוה[, תש"פ]יצא מוציא[ קידוש 

]כיצד שמין את ערכה הריאלי של כתובה לחייב עדים זוממין ממון תמחור כתובה בסביבת אי וודאות 

מהלכים ]חברון פתח תקוה[,  אם גרמו לבעל לשלם כתובה, שוק הכתובות, מודל התועלת, יחס לסיכון[
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 תש"פ

 מהלכים ]חברון פתח תקוה[, תש"פ ]הגר"מ שטרנבוך שליט"א[ביאור טעם השמחה היתרה בסוכות 

]אברהם ואמונתך בלילות  -להגיד בבוקר חסדך  - עסק האדם בעולם הזה הוא האמונה עיקר

מהלכים  וישבות אלוקים[ -אברהם בהיבראם, אור הבהיר אור הגנוז, ויכל אלוקים אבינו למעלתו, 

 ]חברון פתח תקוה[, תש"פ

, ברית יעקב, אשר קידש ידיד מבטן וחוק ]ברית אברהם, ברית יצחקברית המילה של שלושת האבות 

 מהלכים ]חברון פתח תקוה[, תש"פ בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קודש, מהות ברכת הברית[

מודה שפשע  השומר . עותחיובי שמירה בעבדים שטרות וקרק]אדם בשטר ובשמירה בנדל"ן יני ד

. הוא מטעם מזיק לרמב"ם חייב לשלם,  חיוב פשיעה בשמירה אםרת עבדים שטרות וקרקעות היבשמ

פטור מחיוב שמירה . דיני שומרים בעבדים קרקעות ושטרות. טור "בעליו עמו" בדיני שמירה ובנזיקיןפ

דיני שמירה באדם בן ו. בעבדים שטרות וקרקעות גם בפשיעה, כאשר יש מוחזק, האם מוציאים מיד

כל מה שמחובר לקרקע . דין שמירה בבתים. שמרטף בייבי סיטר. או חולהדיני שומר על קטן, זקן . חורין 

ארון •  :דיני שמירה בדברים המחוברים לקרקעם. נזקים קלקולים שנגרמו ברשלנות ובפשיעה בבתי

כשטר האם דינו ין למטבע שווי עצמי, א. דין שמירה במטבע ובשטרות בזמן הזה  .מזוזה • מקרר • תנור

כרטיס . כרטיס אשראי. תעודת זהות. דרכון. חיוב שמירה בהמחאות. ממון ואין בו דין שמירהשאין גופו 

 קטזעולמות, תקמיע[ . פוליסת ביטוח. כרטיס הגרלה. חכם של טלפון נייד

ה גרידא וקבלה ע"י תפילה, קבלה מיוחדת ע"י  ]שתי קבלות שבת, קבלתוספת שבת וקבלת שבת 

אוסף גיליונות, תש"פ -שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א תפילת ערבית, הדלקת נרות קבלה גרידא או כמעריב[

 לב( )עמ'

]מתקן התעמלות לטובת הציבור שהיה פגום, בור רוני תשלומי נזק למי שניזק ממתקן שבור בגן עי

ברשות הרבים, אדם שנפל לבור או בור שנפל על האדם, בור שהופעל ע"י האדם, מזיק אש, מי הוא בעל 

האם הטלת הבור, בעל המתקן או מי שקלקלו ויצר מפגע, האם יש לעיריה מודעות למציאות התקלה, 

אוסף -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר לא היה בור[ האחריות היא על בעל בור שבשעת יצירתו

 (מוגיליונות, תש"פ )עמ' 

ר לאחר ברהמ"ז האם שתה בביתו ושכח לברך בורא נפשות ואח"כ אכל סעודה ולא שתה ונזכ

]דעת היראים שאין חיוב ברכת המזון דאורייתא במי שאכל ולא שתה  ורא נפשות רבות?יברך ב

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מז(-י חבורות בישיבת מירפניני הלכה מראש לצמאו[

]הקדמת הקידוש כמצוה  בליל שבת כשמגיע מבית הכנסת או אחר הקידוש?  ברכת הבנים

 (סזאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -המחכימההפרשה  דאורייתא, הקדמת הברכה מחשש הפסק אחר הקידוש[

ים בשבת ואינו מכווין לקוראם מיד, אם יקראם קצת בסעודה, גבאי  ]כשנוטל עלונ'בורר' בעלוני שבת 

לענין  בית הכנסת בשבת רק סמוך להגעת הציבור, בורר חומש לקריאת התורה, הלוקח עלון עבור חברו[

 (סחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הלכה

]ועשית ככל אשר יורוך, שויא אנפשיה בשותפים, כל שותפים במשחטה שנחלקו בכשרות העופות 

שותף שאל את רבו אודות כשרות העופות וקיבל הכרעה שונה, אם יש ביניהם הסכם בדבר מי המכריע 

 בינת המשפט, תש"פן ביניהם הסכם[ בשאלות הלכתיות, כשאי

]ברית מילה, חזקה למוהל מברית קודמת, מוהל טוב וצדיק, מוהל מקצועי וסנדק צדיק,   בחירת מוהל

מוהל תלמיד חכם, הקדמת מוהל כהן, מוהל מומחה קודם לכולם, כשיש ויכוח בן הסבים על בחירת 
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ים האם יכול לחזור בו, מילה שנדחתה ליום אחר, המוהל, ויכוח בין הסב לסבתא, הבטיח למוהל מסו

   (כזאספקלריא, תש"פ )עמ' המילה באותו יום[  איחור שעת

חגורה  , שלא בשימוש כובע, תויות למיניהם, רזרבה כפתורי או]טלטול בגד שמחוברים לו כפתורי נוי 

   (לואספקלריא, תש"פ )עמ'   שיש בה מפתח[

ם ]ומוסיף לו סכום לכל פעולה, הא לבצע הוראת קבע בעזרת חברו מוגבל המבקשבנק בעל חשבון 

י של חברו לתשלום שרא, הבדל בין תשלום באמצעות כרטיס אשלוף דוץ'יש בכך איסור 'ריבית', ערב 

  עמוד החסד, תש"פ וראת קבע של חברו[בה

   (סדאספקלריא, תש"פ )עמ'  ]פרנסת נפש האדם[ הורדת גשמים בזכות תורת המידות

 (קנה, תש"פ )עמ' ]פולמוס[ אספקלריא  מתי? איך? ומדוע? -לות היבשות וקיבוצן ג

ולא שמעו את הברכות, האם צריכין  בהדלקת בעל הבית יםיוצאהאשה או אחד מבני הבית 

 המאור, תש"פ )עמ' ו('? ברכת הרואה'לברך 

, נר חברו, נר חנוכה ומזוזה מה קודם, אכסנאי] מתתיהו גבאי שליט"אהרב  –הלכות חנוכה שו"ת ב

ם  ריקוד לאבל עם בניו, ללמוד הלכות חנוכה קודם הדלקה, ברך על נרות חנוכה ולא הבדיל, להצטל 

ת האם תמונת מצלמה ליד נרות חנוכה, הדלקה בשמן זית, לשכב לישון לאור נרות חנוכה, סביבון בשב

הוא מוקצה, מטבע חנוכה לשמירה האם הוא מוקצה, אמר על הניסים של חנוכה בפורים, יכול להדליק  

 (יאהמאור, תש"פ )עמ'    [יום אחד

המאור, תש"פ )עמ' האם מותר לטוס במטוס בחנוכה כשעל ידי כך יתבטל מהדלקת נר חנוכה?  

 (ל

]שכח על הניסים בברכת המזון יאמר: הרחמן הוא ? להתפלל בחנוכה שה' יעשה לנו ניסיםהאם 

לל למען פה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה וכו', האם ראוי להתיעש

באופן טבעי, האם כשנעשה נס מנכים נס מלובש  יד ונס של רבים, בשעת ברכת כהנים,קרות נס, נס של יח

לכל אחד רק  כזה 'הרחמןלא תקנו 'מזכויותיו, כשמתפרסם קידוש ה', תפילה שנענית אין זה נס, מדוע 

 (ולהמאור, תש"פ )עמ'  [למי ששכח

,  ]אמירת ברוך המבדיל האם מהוה הפסק, כיצד ינהג? חנוכה קודם שאמר ברוך המבדיל רברך על נ

כלת הפסק, הא המה למידת חסידות לפי הרמב"ם לא הויודה, גם האכלת בלתורי, צורכי הסעגביל 

 (טלהמאור, תש"פ )עמ'  [ בהמתו לפני מאכלו

, הדלקה  בפלג  ת]הדלקת נר חנוכה בבית כנסקבר רחל  ובמקומות שונים וכה בזמן הדלקת נר חנ

 (מזהמאור, תש"פ )עמ'   ה מוקדמת כשממהר לביתו, הדלקה בשתי חנוכיות במקביל[הדלק המנחה,

 (נהמאור, תש"פ )עמ'    מקום נתינת שמן בהדלקה במקדש

 (נגהמאור, תש"פ )עמ'  ?'ם טוביו'האם חנוכה הוא 

  [א נאמן, אמתלאהופטי עם אשתו, האם ]תוך דיון משאב שאמר 'קדשתי את בתי הקטנה' נאמנות 

 (נזהמאור, תש"פ )עמ' 

 (סהמאור, תש"פ )עמ' שכח לשאול 'טל ומטר' בחורף, ונזכר אחר שסיים הברכה 

 (סבהמאור, תש"פ )עמ'  מדוע קראו חז"ל לתפילין בשם זה, ולא בשם 'טוטפות' המוזכר בתורה?

ה ומצוות ]האם חתן שאינו שומר תוראמירת או אי אמירת תחנון כאשר חתן נמצא בבית הכנסת 
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 (סדהמאור, תש"פ )עמ'  פוטר מתחנון[

 (סחהמאור, תש"פ )עמ' הגר"ח קנייבסקי שליט"א  הערות  –נוסח תפילת מוסף 

 (עההמאור, תש"פ )עמ' ל לפני פרשת ויחי ספר תורה שיש בו ריוח גדול מהמקוב

 (קכבהמאור, תש"פ )עמ' אודות מחבר ספר 'שו"ת תורה לשמה'  

 

 ספרים חדשים: 

 

הדריכני בנתיב במעלות המצוות ותנאיהן, ויסודות נפלאים בדרכי העבודה  -'ועדים' לבני עליה 

 מצוותיך, תש"פ  כולל הר"ן ירושלים )נד עמ'(

 שונה הלכות, תש"פ )שמח עמ'(]מהדורת ביקורת[ הלכות שבת  -ספר שונה הלכות המבואר 

 האיר המזרח, תש"פ )מד עמ'( ]מיוסד ע"פ פי' הרא"ש[המזרח  מסכת קינים עם פירוש האיר 

 תשע"ט )תתעד עמ'(ערוגת הבושם, עד דף לב[  חלק א']ערוגת הבושם על מסכת יומא 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ שבוע אחרות ליונות מראי מקומות לפרשותילג

 שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

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