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 (חינם )קישורים להורדה     ויגשפרשת 
 

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

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 החינוךיסודות 

 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

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 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

 זר שליט"אשיעורי הגר"א עו

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47384
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=47575&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=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%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=47575&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47575&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=
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 )גם משנים 
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להפיץ דף זה 
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 סיכון עצמי להצלת הזולת נושא בפרשה:

 

 

, סיכון חברי ארגון הצלה בפעולות הצלת ]מאמצי יהודה להצלת בנימיןסיכון עצמי להצלת הזולת 

 תשע"ז  ד"נוה ההיכל, תשע  [מד, כט] [אחרים

רו טובע בנהר או חיה ברואה ח", הַוֲהֵשֹבתֹו לֹו"; "לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך]" סיכון עצמו להצלת הזולת

" "חייך קודמים לחיי חברך", האם ְוֵחי ָאִחיָך ִעָמְך, ומאידך "חייב להצילו  עליו םבאי םסטיגוררתו או ל

יש  חיוב להיכנס  לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם רשאי להסתכן ]הנהגת הגר"ח מבריסק 

דוחה שבת והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החולירע[, מהו אחוז הסיכון שצריך להסתכן, הגדרת "סכנה" ה

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

בניסויים רפואיים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת לחבלן בפירוק מטעני 

כדי ]בספק סכנה[,  מגופואיבר  יתתכרלאדם להסתכן במותר חבלה להציל נפשות, תרומת איברים: האם 

, האם דינו של רופא שונה מכל אדם אחר, והאם יש חיוב לעשות כןאת חברו ]מסכנה ודאית[, להציל 

ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה המטופל, תרופה המצויה 

ה שנשקפת לחייו סכנה ודאית, בידו של חולה שיש רק ספק סכנה לחייו, האם חייב לוותר עליה עבור חול

רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שנים הנמצאים בסכנה שווה, בשדה הקרב האם חייב חובש להסתכן להציל 

חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנות כדי להביא חללי ישראל הי"ד 

 עולמות, שיג  לקבורה[

]כאשר מחזיק הערות בדין שנים מהלכין במדבר ואין די מים לשניהם, לדעת ר"ע חייך קודמין 

המים אינו הבעלים, המים גנובים אצלו או בפקדון, אם יש לו טענת קיזוז מחמת חוב אחר, מסדרין לבעל 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חחוב[ 

  יד[ ]מד, )ויגש אליו יהודה ויאמר(  ]המתת חסד[האם מחויב להפסיד אבר כדי להציל חברו ממיתה? 

 נועם אליעזר, תשע"ח

  ד"הגר"א גניחובסקי, תשע  [מד, כט] ]הצלת שמעון בסיכון בנימין[או אחד בוודאי להציל ספק שניים 

 תשע"ז

]איזה שירצה וח נפש, הצלת האחד כרוכה בחילול שבת והשני לא שני אנשים בשבת במצב פיק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זיציל, וכשאחד מהם אביו, או אצל אחד מהם יקיים מצוה אחרת, או הוא כהן[  

אדם נוסף, וניתן לנטרל הרודף רק ע"י הריגת האדם הנוסף רודף אחר אנשים להורגם ולוקח עמו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  כאשר האדם האחר ממולכד[, ]נוהל שכן
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כניסה לניתוח  ,]איסור התאבדות בידים לברוח מרודף בקפיצה מסוכנת מגג שיש בה סיכון חיים
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   [לב

הגר"א גניחובסקי, ]רודף[   האם מותר לאחד לברוח, כשהשני ייהרג? מוותבסכנת  אנשים שני
 תשע"ח

הגר"א גניחובסקי, ]רודף[   רימון שנצרתו שלופה, האם ניתן לזרקו מבלי לוודא שהאזור פנוי?
 תשע"ח

 

 נידוי עצמי נושא בפרשה:

 

 ו"מלאכת מחשבת, תשע לב[ ]מד,ודה עצמו משני העולמות לדעה שנידוי על תנאי חל, כיצד נידה יה

 ד"דני אשר, תשעמע  [מד, לב] )וחטאתי לאבי כל הימים(התרת נידוי חכם לעצמו 

אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי ) ]נידוי עצמי, התרת נידוי עצמי, תנאי קודם מתן תורה[נידוי על תנאי 

 שלמים מציון, תשע"ז ]מד, לב[( כל הימים

 

 נזק שהפך להצלה נושא בפרשה:

 

]מזיק בנתכוין לבשר חזיר,  יק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניההז

הגר"א  ב[ ]יט, )פרה אדומה תמימה( יש לחבירו והצילו, הזיק בול יקר והעלה מחיר הנותר[ אהיזק 

 "גגניחובסקי, תשע

"נתכוון לבשר חזיר, ועלה בידו בשר  -]בבן אדם למקום נתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה? 

במזיק, בנפשות. בדיני אדם ובדיני שמים. ההבדל בין הצלת יחיד והצלת רבים[  -טלה". בבן אדם לחבירו 

נוה ההיכל,    עולמות, קלד    ג"מחמדי התורה, תשע  [מה, ח])דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה, באוה"ח( 

 ג"דפי עיון, תשע    ה"תשע

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

הגר"א   ודף[שעישרוהו ולא ידע, זרק חץ לפגוע בחבירו ופגע בעץ, רצה להרוג פלוני ונתברר שהוא ר

 גניחובסקי, תשע"ה

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

 

 איסור הלבנת פני חברו  נושא בפרשה:

 

האש ואל  לכבשן עצמו שיפיל לאדם נח, הבא לעולם חלק לו איןברבים  חברו פני המלבין] הלבנת פנים

 מותר האם, להכלימו חברו אחר הרודף את להרוג מותר אםילבין פני חברו ברבים,  אביזרייהו דרציחה, ה

 על לחשוד בתביעה פנים הלבנת גדרי, הכלמה למנוע כדי איסור שיית, עפנים הלבנת למנוע כדי שבת לחלל
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 לחשוש ולא תורה בדין לתבוע ההיתרומבקש לערוך חיפוש בכליו,  שגנב בעובד החושד מעביד, ממון

 לאפרושי, בכדי  בצנעה פנים הלבנת , בפניהם פנים להלבין שאסור רבים""ם, כמה הם פני להלבנת

 לדוכן לעלות רשאי האם חברו פני הלביןש כהןכיצד,  שטעה קורא בעל תיקון, בושה עולמנ שקר, מאיסורא

ה ולהכלימו, מדוע לא הודיע לתור מלהעלותו לחדול מותר האם רעה לתרבות יצא שבנו כהן, כפיו לשאת

 עולמות, שסה  רי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם[יוסף ליעקב שהוא חי, דב

מעדני    ה"הגר"א גניחובסקי, תשע   ד"אשר ליהודה, תשע   ג"תורה והוראה, תשע  הלבנת פני חברו ברבים

 תשע"ז איש לרעהו,  ד"אשר, תשע

הלבנת פני חברו ברבים, אם חייב ליהרג בכדי למונעה. למה לא מנו זאת עם ג' העבירות 

 ו"אשכול יוסף, תשעהחמורות?  

 ג"שמעתתא עמיקתא, תשע  [מה, א]לברך בשבע ברכות כדי למנוע בושה 

   ד"תורה והוראה, תשע  [מה, א])יוסף נשאר לבד בפגישתו עם אחיו( להיכנס לסכנה כדי לא לבייש 

 עולמות, שסה   ב"עומקא דפרשא, תשע

דברי   המתעלל בחבירו ע"י דיבור[אבותיו, ]מקור הדין, הזכרת עברו, הזכרת מעשה )א(  אונאת דברים

 הלכה , תשע"ז

  ציעור הזולת, בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות, או בהפחדה[בירור מחירים, ]אונאת דברים )ב( 

 דברי הלכה, תשע"ז

צער חברו וצער אחרים, הונאה  ברמז, צער המתנה בחינם, שערי אונאה לא ננעלו, ])ג(  אונאת דברים

 דברי הלכה , תשע"ז האומר לחבירו דברים קשים[ 

 

 כבוד הורים סבים ואח גדול נושא בפרשה:

 

 ה"עומקא דפרשא, תשע  [מו, א] ]בני בנים כבנים, בני בנות, נינים[הסב לנכדיו חובות 

מלאכת   ה"כאיל תערוג, תשע   ג"מעדני אשר, תשע   ד"שר ליהודה, תשעא  [מו, א] [הסב]כיבוד אבי אביו 

   מחשבת, תשע"ח

יש חיוב ללמד את , מכבוד זקנויותר חייב אדם בכבוד אביו , חיובי הנכדים בכבוד זקניהם]הסב והנכד 

בני בנים הרי הם , "כתוב 'והודעתם לבנים ולבני בניך', ולפי זה גם הנכד חייב בכבוד זקנוכבן בנו תורה, 

פסק שאין לנכד זכות באמירת קדיש על זקנו לכן אין הבן חייב בכבוד זקנו ]וש דעת המהרי"ק, כבנים"

ראיה לדעת המהרי"ק שאין , ותמה הרמ"א על המהרי"ק שנעלמו ממנו דברי המדרש, יותר מאדם אחר[

 , אבי אמוחיוב הנכד בכבוד , שאינו חייבבת בן הלחייב בכבוד זקנו הבן הבן בין , הבדל חיוב כבוד בזקנו

כבוד חמיו וכבוד , למי ישמע -אביו אומר לעשות וזקנו אומר לא לעשות , כבוד זקנו לאחר מיתת אביו חיוב

[  ]נין[ בדור רביעי חיוב כבודחיוב בפני עצמו, או חלק מחיוב כבוד אביו חיוב כבוד זקנו , מה עדיף -זקנו 

אוצרות אורייתא,    תוראה והוראה, תשע"ח   נועם אליעזר, תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ח   עולמות, לו

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' מד(   תשע"ח

הגר"א     ו"שלמים מציון, תשע    ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  [מו, א]מי קודם ?  -כבוד אביו מול כבוד הסב 

 ד"נוה ההיכל, תשע     ד"עוזר, תשע
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הגר"א    ב"אורייתא, תשע   עולמות, קפז  [מו, כט])ברש"י אסר סוסים למרכבה בעצמו( כיבוד אב ואם  

 דברי שיח, תשע"ז   ו"כאיל תערוג, תשע  ה"גניחובסקי, תשע

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

 היא "כפרעון חוב" להוריו על הטובה שגמלוהו "ואפילו צריך לחזר על הפתחים", וצ"ע מדוע -בירושלמי 

שונה חיוב כבוד אב ואם, מכל המצוות שאינו חייב לבזבז על קיומן יותר מחומש מממונו, עד כמה מחוייב 

לטרוח בטיפול בהוריו. מי נושא בהוצאות כיבוד ההורים ]הוצאות נסיעה לביקור ממקום רחוק, שימוש 

א נגד צוואת האב, בכספי צדקה לצורך פרנסת ההורים[, "מכבדו בחייו ומכבדו במותו" כשצוואת ֵאם הי

חיובית או קיומית[, חיוב כבוד אב ואם במחשבה  -דיני כיבוד אב ואם בדיבור ובמעשה ]גדר המצוה 

"שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל" ]חיי אדם בשם 

כבודו מחול" ]שו"ע[. וצ"ע האם  ספר חרדים[. וצ"ב היאך יקיים חיוב זה למעשה, "האב שמחל על כבודו,

כדי שהמחילה תועיל צריכים ההורים לדעת על מה מחלו, האם ראוי למחול תמיד כדי שבניו לא יכשלו 

באיסור, האם לאחר מחילת האב יש חיוב בדיני שמים, חיוב כבוד אביו או זקנו הרשעים, והאם חייב 

אביו", והרי גם האב חייב בכבוד אביו ]הסב[,  בכבודם לאחר מיתתם, "חייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי

בסעודה עם אביו וכהן את מי יכבד בברכת הזימון, חיוב ֵגר בכבוד הוריו הנכרים, מעלת מצות כבוד אב 

  מעדני אשר, תשע"ג    מחמדי התורה, תשע"ח    עולמות, קפז  ]כז, ח[    )אני מצוה אותך(ואם וגודל שכרה[ 

  , כט[ו]מ )ל שב ואל תעשה)קום ועשה מואמו צותה עליו לומר קדיש ואביו אוסר  -כיבוד אב ואם 

 ו"הגר"א גניחובסקי, תשע

 ב"נוה ההיכל, תשע ישיבה על מקום אביו לאחר פטירתו 

]איסור סתירת דברי אביו ואיסור הכרעתם, כיצד ינהגו אב ובנו בלהט לימוד תורה,  דברי אביו לא יסתור

האם האיסור בדברי תורה או בדברי חולין, בפני אביו או גם שלא בפניו, חכמי ישראל שחלקו בספריהם 

חש בטוב אך יכוח עסקי, כשהאב אינו ועל הוריהם, כיצד ינהג כשאביו עובד על דברי תורה, כיצד ינהג ב

, אי בטעות בנו את שהוכיח אבמסרב לטיפול רפואי, להעיר לאב בעל תפילה או בעל קריאה על טעות,  

 עולמות, מב  קיום צוואת האב לאחר מותו, סיכום הדינים[

האם  מצד כבוד הוריו או חיוב עצמי, בחיי הוריו או גם אח"כ,]מדאורייתא או מדרבנן,   כבוד אחיו הגדול

ההורים יכולים למחול על חיוב כבוד האח הגדול, באיזה אופן חייבים בכבודו בדיבור בקימה בקריאת 

ירת דברי האח הגדול, איסור ישיבה על  מקומו המיוחד, חיוב סת איסור שמו, מצוות מורא מאחיו הגדול, 

  ]ה, טז[)כבד את אביך ואת אמך(   כבוד אחותו הגדולה, חיוב כבוד האח הגדול ביותר או כל אח גדול ממנו[

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  עולמות, קלג

 ה"מעדני אשר, תשע  הקשר בין כיבוד אב לאריכות ימים 

 ו"מעדני אשר, תשעהאם יש איסור לקרוא לאחיו הגדול בשמו   

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשעמחלוקת בין הוראת אב לאם  

 ה"אשכול יוסף, תשע     ה"מעדני אשר, תשע  ]הכרת הטוב[  כיבוד הורים וטעמו

 ד"מאור השבת, תשע    ו"שלמים מציון, תשע    ]מצוות עשה ששכרה בצידה[ כפיה על קיום כיבוד אב 

 ד"עהגר"א גניחובסקי, תש  ]תוקף הצוואה נגד רצון התושבים[ צוואת אב ששני בניו יהיו רבנים

 ו"מעדני אשר, תשע האם יש איסור לכתוב את שם אביו בלי תואר 

 ו"מעדני אשר, תשע לשבת על מקום אביו אחר שנפטר 

 זרע ברך, תשע"הכיבוד אב ואם בדבר שאין לאב הנאה בו  
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 בארה של תורה, תשע"ז  ]חייב בכבודו, חמיו רשע[כיצד הרג יהודה את חמיו 

 נוה ההיכל, תשע"ה  כיבוד אב ומוראוקיום מצות לפני  'הריני מוכן ומזומן'אמירת 

  אשכול יוסף, תשע"ו  רוטנבורג[ חיוב כיבוד אב, המהר"ם מ] בן שהוא רבו של אביו
 

 פסיעה גסה  נושא בפרשה:

 

)אל  ]באחי יוסף ובמשה רבינו, גדר פסיעה גסה, קשה לעיניים, לתלמיד חכם[ פסיעה גסה בשבת ובחול

  עומקא דפרשה, תשע"ו ]מה, כד[תרגזו בדרך, ברש"י( 

]נמנעו משתיית יין אפילו בקידוש, הדליקו בשבת רק נר  מדוע הזהיר יוסף את אחיו מפסיעה גסה?

 תשע"ד   האיחוד בחידוד, תשע"ו ]מה, כד[)אל תרגזו בדרך, ברש"י( אחד[  

 ו"מעדני אשר, תשע כד[ ,ה]מ ?לדבר מצוה, לדבר רשות, בחול ובשבת, ומדוע]פסיעה גסה[ לרוץ 

 

 העגלות ששלח יוסף לאביו נושא בפרשה:

 

)וירא את העגלות... ותחי  ]רמאי לא מהרהר בדברי תורה[מדוע האמין יעקב כאשר ראה את העגלות 

 שלמים מציון, תשע"ז  ]מה, כז[רוח יעקב אביהם( 

מחמדי     ה"מעדני אשר, תשע    ד"שבילי פנחס, תשע  [מה, כז]המסר בעגלות שיעקב שלח ליוסף 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג    קב ונקי, תשע"ח   ה"נפלאות שמשון, תשע    ו"התורה, תשע

]מה ניסה יוסף לרמז לאביו בשליחת  מדוע התעודד יעקב כאשר ראה את העגלות ששלח יוסף

 תשע"גשיעורי הרב רוזנבלום,    תשע"ד ,שיעורי הרב רוזנבלום  כז[ ]מה, )וירא את העגלות(העגלות[ 

הגר"א גניחובסקי,   , כז[]מהובברכת הראיה ובברכת הרואה בנר חנוכה  -ספק ברכה בעגלה ערופה 

 ו"תשע

 המצוות בפרשה, תשע"ז  כז[ ]מה, )וירא את העגלות(דיני עגלה ערופה 

 

 יציאה מארץ ישראל לחו"ל :נושא בפרשה

 

)וכלכלתי אותך  ]יציאה מפני רעב או סכנת נפשות[ האם היה איסור יציאה מארץ ישראל בזמן האבות?

  מלאכת מחשבת, תשע"ז ]מה, יב[שם( 

עיון  )אל תירא מרדה מצרימה( ]מו, ג[ במצות הורשת הארץ[ ]האם תלוי בחיובה יציאה לחו"ל לאשה

 (פדהפרשה, תשע"ח )עמ' 
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)אל תירא  ]ארגון טיולים לחו"ל לשם טיול, יציאה לחו"ל לדון בתביעה במקומו של הנתבע[יציאה לחו"ל 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קיג( מצרימה( ]מו, ג[ מרדה

)אל תירא  [להניח בן פינה לבית כנסת]להשתתף בנישואי אחיו, לראות פלאי ה' בבריאה, יציאה לחו"ל  

 (פדעיון הפרשה, תשע"ח )עמ'  מרדה מצרימה( ]מו, ג[

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

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

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

טיולים בצפון הארץ ]הגבול הצפוני של    איסור יציאה  ומק הפשט"[]עלוני "עיציאה מארץ ישראל לטיול 

 טיולי חופים שיט ושחיה ]גבולה המערבי של א"י[   א"י[

עומקא    עולמות, שכב  נוה ההיכל, תשע"ב   ה"נוה ההיכל, תשע  [מו, ג]יציאה לחו"ל לקברי צדיקים 

   עולמות, שכב    נוה ההיכל, תשע"ב    דפרשה, תשע"ה

 

 הקמת הישיבה בארץ גושן נושא בפרשה:

 

 ה"זרע ברך, תשע  [מו, כח]מעלת ארץ גושן 

 מעדני אשר, תשע"ה ]איסור מחלוקת[האם מותר לפתוח ישיבה בסמוך לישיבת רבו 

 ו"פניני דעת, תשע  ]מו, כח[ )ואת יהודה שלח לפניו גושנה( הדרך הראויה בהקמת ישיבה

מעיינות   ]מו, כח[)מצות לימוד תורה לבנו, ותקנת ר"י בן גמלא(  החובה להקים מערכת ללימוד תורה

 ה"תשע   ד"מהרצ"א,תשע

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז  ]מו, כח[ )ואת יהודה שלח לפניו גושנה(לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון 

 ו"משנתה של תורה תשע]מו, כח[ יהודה נשלח להקים ישיבה, אך לדורות יוחד לוי ובניו, מדוע? 

ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות )משיח בן יוסף משיח בן דוד ו -תשובת יהודה ותורת יוסף 

 שבילי פנחס, תשע"ו ]מו, כח[ה( לפניו גשנ

מעיינות בני  ]מו, כח[ה( ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנ) לא ללמד תלמיד שאינו הגון

 יששכר, תשע"ז

 חמעיינות בני יששכר, תשע"  הוראות למלמדי תינוקות 

 

 ]יוסף לאחיו[מצוות תוכחה  נושא בפרשה:

 

, היסודות העומדים בבסיס מצוות תוכחה ,במצוות התוכחה]תוכחת יוסף, מי מתי ואיך ת תוכחה מצוו

תורה   [מה, ג]  [מהי צורת התוכחה ,ש דווקא להימנע מלהוכיח את הזולתמתי חלה חובת התוכחה, ומתי י

 תשע"ז   ב"תשע והוראה,
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עד הכאה או עד קללה, מי שיכול למחות בעושי עבירה  -עד היכן ]או מוטב שיהיו שוגגין  -מצות תוכחה 

בר שאינו נשמע, הנח ואינו מוחה, נתפס באותו עוון, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך חובה שלא לומר ד

להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, מתי חובה להוכיח ומתי אסור להוכיח, על איזה איסור 

צריך להוכיח, חיוב תוכחה כאשר ודאי לא ישמעו ממנו או כשיש ספק בכך, הבדל בין תוכחת רבים לתוכחת 

הוכיח רשע ואפיקורס, היחס למי שאינו שומר יחיד, תוכחת רבים הנוהגים מנהג גרוע בפרהסיא, החיוב ל

מצוות בזמנינו, הפגנות מחאה נגד חילולי שבת, כשההפגנה עצמה תגרום להרבות בחילול שבת, חיוב 

  [תוכחה המוטל על הרבנים ומנהיגי הדור, מי חייב להודיע לכהן על נפטר בבית או בבי"ח להפרישו מאיסור

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   מעדני אשר, תשע"ה   עולמות, קנא

 מרבה תורה, תשע"ז  ]האדם מול עצמו[תוכחתו של יוסף 

 אשכול יוסף, תשע"ג  ]תוכחת משה בסוף ימיו[פעם?  חיוב תוכחה רק בסוף ימיו, או בכל

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

מלאכת    שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  יד[ ]מד,)ויגש אליו יהודה(  באיזו טענה מגיע יהודה ליוסף?

 מחשבת, תשע"ז

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  יד[ ]מד, )ויגש אליו יהודה ויאמר( מידה כנגד מידה במכירת יוסף

 מחשבה תורנית, תשע"ח  שפת אמת, תרל"א  יד[ ]מד, )ויגש אליו יהודה ויאמר('יהודי' או 'ישראלי'? 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח )ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני, ברש"י( }מד, יח[שיחה ישירה בלי מתווך 

 ג' תירוצים

 ו"מדי שבת, תשע ]מד, כט[כח הרצון הנלמד מיהודה 

 תשע"ח   ו"מחמדי התורה, תשע ]מד, כט[ )ולקחתם... וקרהו אסון(ברית כרותה לשפתיים 

)כי עבדך האחריות של כל אחד מישראל לדאוג להצלתם הרוחנית של אחיו   -הערבות הרוחנית 

 זכאיל תערוג, תשע"  ]מד, לב[ערב את הנער( 

 ]מד, לב[)כי עבדך ערב את הנער( האם מצוה להיות ערב, למי, מה כלול בערבות  -הערבות בהלכה 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז ו"תורה והוראה תשע

  ו"תשענוה ההיכל, מקץ    ג"תשעויגש נוה ההיכל,   [מד, לב])כי עבדך ערב את הנער( שיעבודו של ערב 

 עמק הפרשה, תשע"ח  אספקלריא, תשע"ח )עמ' סא(   שפת אמת, תרל"ב

 אה נוספת על סמך הערבות הראשונה, האם הערבותוופרע הלוה את החוב ולקח הל]ערבות בגמחי"ם 

ן עיו [החתימה אלא לאחר זמןמועד ואה בוה לא קיבל את ההלוחתם הערב והלוה, אה השניוגם להלו

  (הפרשה, תשע"ו )עמ' לו

)כי  [שפורטו בה סוגי נזק, וניזוקה הסחורה בנזק דומה שלא פורטות ערב]שיעבוד ערב לנזק לא מצוי 

  ונוה ההיכל, תשע" ]מד, לב[עבדך ערב את הנער( 

  מנחת אשר, תשע"ז ]מד, לב[)כי עבדך ערב את הנער( ות בממון ובמצוות הערב

 ב"מעדני אשר, תשע  [מד, לב] )ערבות יהודה לבנימין(האם נפרעין מן הערב תחילה 
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 מדי שבת, תשע"ז ]מד, לג[ )ועתה ישב נא עבדך תחת הנער(כוחה של חרטה 

  תשע"ח תשע"ז   נר יששכר, תשע"ו   ג"אשכול יוסף, תשע  [מה, א]מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? 

 שלמים מציון, תשע"ח   מלאכת מחשבת, תשע"ח   מעדני אשר, תשע"ז

 ו"אשכול יוסף, תשע ]מה, א[מה גרם ליוסף להתוודע לאחיו? 

 ו"מעדני אשר, תשע ]מה, א[מדוע לא הודיע יוסף לאביו קודם שהוא חי 

שיעורי הרב  ]מה, ב[ )ויתן את קולו בבכי(]מדוע בכה יוסף ולא אחיו?[  מהות בכיותיו הרבות של יוסף

 רוזנבלום, תש"ע

   ו"נפלאות שמשון, תשע    (2ו )עמ' "מחמדי התורה, תשע ]מה, ג[מדוע שאל יוסף "העוד אבי חי"? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ה

]וחותם יד כל אדם בו, סתירת טענות הגנה מכח מעשה האדם, לימוד זכות על גור נעשה סניגור אין קט

 זמרבה תורה, תשע" ג[מה, ( ]ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו) האחר מזכה את האדם[

הלו ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נב)  [, ניסיונות החיים]אוי לנו מיום הדיןהגזירה אמת והחריצות שקר 

 נחל אליהו, אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יא( ג[מה, ( ]מפניו

אשכול יוסף,   [מה, ד] ]מה הראיה ממילה, המצרים נימולו[כיצד השתכנעו האחים שיוסף לפניהם 

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשע    ה"תשע

 כ' תירוצים  (קכב)עמ' עיון הפרשה, תשע"ז  , ד[)ויאמר אני יוסף אחיכם( ]מה  התוודעות יוסף לאחיו

שחלק מכבודו או שנתן  -מלך ישראל המולך על גויים ]האם מברכים על ראיית ברכה על ראיית מלך 

מולך על גויים האם יכול למחול על כבודו? מלך והוא חכם האם מברכים עליו ברכה הישראל מכבודו? מלך 

 קב ונקי, תשע"ח )וישימני לאב לפרעה ומושל בכל ארץ מצרים( ]מה, ח[ ?]אחת או שתי ברכות

ם של חוקי התכנון והבניה, זכויות יוצרים, תוכנות מחשב, יאוש ושינוי רשות בדינא ]תוקפדינא דמלכותא 

 עומקא דפרשא, תשע"ז )וישימני לאב לפרעה ומושל בכל ארץ מצרים( ]מה, ח[ דמלכותא, בארץ ישראל[

עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' סט( ]מה, ט[   )י)מהרו ועלו אל אב  ]מנין?[ ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות

 א תירוצים"י

מלאכת  )והנה עיניכם רואות( ]מה, יב[ ]השמש והירח והכוכבים משתחווים לו[של יוסף מתי התקיים חלומו 

 מחשבת, תשע"ח

הגר"א   ]מה, כב[ כסף וחמש חליפות( 300)לבנימין נתן כיצד לא חשש יוסף מלהפלות שוב בין האחים? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב    (סהאספקלריא, תשע"ח )עמ'     ה"גניחובסקי, תשע

 מנחת אשר, תשע"ח  כד[ ,ה]מ ברש"י( ,)אל תרגזו בדרךתפילת הדרך 

)אל תרגזו  רכב[]גדרי 'דרך', תפילה במטוס בעמידה או בישיבה, שיעור פרסה בכלי תפילת הדרך במטוס 

  עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מד(  כד[ ,ה]מ ברש"י( ,בדרך

ת הדרך לברכה קצרה, להסמיך לברכת הריח, אחר תפילת תפיל]ברכה או תפילה, להסמיך  תפילת הדרך

 ,ה]מ ברש"י( ,)אל תרגזו בדרך  וי ברכה לבטלה, ערבות בתפילת הדרך[ולא יצא לדרך האם ההדרך התחרט 

  ()עמ' פחעיון הפרשה, תשע"ז   כד[

 תשע"ז  ו "מעדני אשר, תשע כד[ ,ה]מ ברש"י( ,)אל תרגזו בדרךהכנת שיעור תוך כדי נסיעה באוטובוס 
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]התרמת צדקה בזמן לימוד בכולל, עניית אמן ביטול תורה לקיום מצוות קיומיות ולהידור מצוה 

אספקלריא,   כד[ ,ה]מ ברש"י( ,)אל תרגזו בדרך  ביטול תורה[ באמצע הלימוד, איחור ברית מילה לצמצם

 תשע"ח )עמ' עז(

 נר יששכר, תשע"ז  כו[ ]מה,מדוע לא הודיע יוסף לאביו כל אותם שהוא חי? 

קב  )ויפג ליבו, ברמב"ן( ]מה, כו[מעמדו ההלכתי של אדם המחובר למכונת לב ריאה בעת ניתוח לב 

 ונקי, תשע"ח

 (3ו )עמ' "מחמדי התורה, תשע  כו[ מה,]כיצד גילו ליעקב שיוסף חי בלא להתיר את הנדר? 

)ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה  ]ארזי חסד לאברהם[מדוע נסע יעקב למצרים דרך באר שבע? 

 שבילי פנחס, תשע"ז שבע( ]מו, א[ 

]לקיים דעת הרמב"ם, מקח וממכר  אברך שהתעשר האם ישיב את המלגות שקיבל בעבר מהכולל?

)אשר רכשו בארץ כנען,  במצוות, השתתפות יששכר וזבולון ואחזקת תורה, ויתור יעקב על נכסי חו"ל[

 (נואספקלריא, תשע"ח )עמ'  ברש"י( ]מו, ו[ 

 ז תירוצים"כ   עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' ל(   ( ]מו, ד[גם עלה) ואה גמל בחלוםהר

ין יפינוי המת, צוואת המת בענ י,"]טעמים לקבורה באמצוות קבורת המת בארץ ישראל ובירושלים 

 ןב)אעלך גם עלה, בא [בא"י מעיר אחרת לירושלים, לפנות י"וה שלא לאווה לא"י, ציומקום קבורתו, צי

   עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' מ( זרא( ]מו, ד[ע

   ה"הגר"א עוזר, תשע  [מו, י] )ושאול בן הכנענית(אם פונדקאית  -יחוס לאב ואם ביצירה או בלידה 

 עולמות, לג   ג"תורה והוראה, תשע   ד"אורות הגבעה, תשע

מאמרי 'עינינו גל', אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'   [מו, יז] ()ושרח אחותםשכרה של שרח בת אשר 

 כא(

 ה"תורה והוראה, תשע  [מו, יז] ()ושרח אחותם]האם היתה שרח ביתו של אשר[  האימוץ בהלכה

מעדני   [מו, כט] ]שהחיינו, מחיה המתים, ברכה על ראיית חבר בזה"ז[מה בירך יוסף כשפגש את אביו 

 תשע"ז   ה"אשר, תשע

מחמדי    ד"אשכול יוסף, תשע  [מו, כט]בפגישתו עם יוסף, ויוסף לא  יאת שמעמדוע יעקב קרא קר

עמ' עיון הפרשה, תשע"ח )   שלמים מציון, תשע"ח   ' כט(אספקלריא, תשע"ח )עמ  תשע"ח   ג"התורה, תשע

 ל"ה תירוצים  (זקט

 ו"תשענשיח בחוקיך,   כט[ ]מו, )מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א(הלכות קריאת שמע בזמנה 

  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מד(  כט[ ]מו,רמיזה בעיניו בקריאת שמע 

פנינים מרבינו   ]מו, ל[)אחרי ראותי את פניך כי עודך חי, בתרגום( ההבדל בין "שהחיינו" לבין "קיימנו" 

 האור החיים, תשע"ז

  במשנת הפרשה, תשע"ו ]מו, ל[ )אמותה הפעם(נצל ממאכלות אסורים ימסירות נפש לה

]ביזוי אוכלין, בזבוז כסף, בעל חיים שלו, של מותר להאכילו לבעל חיים?  אוכל הראוי לאדם האם

  )לחם לפי הטף( ]מז, יב[שגורמים לאיבוד חלק מהאוכל, האכלת דגים[ אחרים, האכלת ילדים קטנים 

 מחמדי התורה, תשע"ח
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, שעמדה מול ]מדוע לא קנה יוסף את אדמת כוהני פרעה, הגנה על מערכת משפט ערכיתהטוב הכרת 

 שלמים מציון, תשע"ח )רק אדמת הכהנים לא קנה( ]מז, כב[ [השרים

ונהיה אנחנו ואדמתנו ) ]התנגדות יוסף לעבדות[ האם קנה יוסף את המצרים לעבדים או כפועלים?

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח [יט( ]מז, עבדים לפרעה

[ )הן קניתי אתכם היום ואת ]מה שקנה עבד קנה רבו ?מדוע קנה יוסף את המצרים וגם את אדמתם

 צים"ה תירוכ  (מאן הפרשה, תשע"ו )עמ' עיו    נועם אליעזר, תשע"ח  אדמתכם( ]מז, כג[ 

]גביהה בן פסיסא, פרעה זכות הקיזוז של שיעבוד מצרים מול חוב השאלת הבגדים שלא הוחזרו 

בינת החכמה על משך חכמה,  ]מז, כג[)הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם(  קנה את המצרים ואת אדמתם[

 ]ודלא כמש"ח לעיל מז, יט[   תשע"ח

]יוסף קנה את כל אדמת מצרים, ונתנה בעסקה  אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת לצורך עצמו

הא לכם זרע וזרעתם את פרעה, עבודת הקרקע תעשה גם בשבת[ )לתושבים כדי לזרוע בה ולתת חמישית ל

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' נ( האדמה( ]מז, כג[ 

עיון הפרשה, תשע"ז    עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' ל( [הפרשיות מספר, כפרשה סתומה]רשת ויגש סיום פ

    (קטו)עמ' 

 

 שיעורים לעשרה בטבת   :מענייני דיומא

 

של  התאריכים המדויקיםבפסוק  לא נתפרשו, תדברי הנביא מוזכרים ארבע תעניוב] בטבתצום עשרה 

כתב הרמב"ם על ימים אלו: "שכל ישראל , שבהם חלות התעניותשמות החודשים התעניות, אלא רק  ימי

", ויש לברר מהיכן נלמד כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובהמתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן 

, משום שאילו היה חל עשרה בטבת בשבת, ה משאר התעניותעשרה בטבת שונחידוש אבודרהם כי , דין זה

ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזההיו מתענים בו גם בשבת ]מפני שנאמר בפסוק "ָסַמְך ֶמֶלְך ָבֶבל ֶאל ְירּוָשַלִם  הגר"א עוזר,   ["בְּ

    פרי ביכורים, תשע"ז    עולמות, פו    תשע"ג

נשיח   [לחתן ולכלה, למעוברת, למניקה ולחולה]  )מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א( דיני תענית

 ו"בחוקיך,תשע

]הטס מערבה, והסתיים הצום במקום מוצאו, אך לא  טיסה ביום תענית, הפרשי זמן בסיום הצום

לסיום  ביעד, מה זמן סיום הצום לגביו, הטס מזרח והסתיים הצום מוקדם, האם רשאי לאכול או ימתין

הצום במקום מוצאו, האם יש שיעור מינימום לתענית, דברי המנח"ח שהתענית נקבעה בחודש ולא ביום 

בחודש, סיים תעניתו והגיע למקום שעדיין מתענים, החוצה את קו התאריך בתענית, השלים תעניתו ועבר 

 עולמות, רסד  את קו התאריך למקום שמתחילים עתה להתענות[

, כאשר ובדיני ש"ץ, עולה לתורה, בעל קורא וכהן שאינם מתענים]  בתענית קריאת התורהתפילה ו

 -קריאת התורה בתענית ציבור אין עשרה מתענים, כשהתענית ביום ב' וה' האם יקראו בפרשת השבוע, 

בין עליה לתורה ביום הכיפורים, לעליה לתורה בתשעה ההבדל  א חובת היום או חובת התענית,יהאם ה

אמירת 'עננו' כברכה בפני , בין עליה לתורה בשחרית לעליה לתורה במנחה, באב ושאר תעניות ציבור

רשאי להיות ש"ץ בתפילה, כיצד  האם מתענה  מי שאינו, עצמה בשמונה עשרה, כאשר אין עשרה מתענים

רשאי לקרוא  שאינו מתענהיאה בעל קר, האם תיבה, או כאשר אין ש"ץ אחרינהגו בדיעבד כשעבר לפני ה
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, ריאה או שמיעה, והאם גדר קריאת התורה הוא חובת היחיד או חובת הציבור, האם יש חיוב קבתורה

 עולמות, רטו  [כהן שאינו מתענה לענין עליה בתורה ונשיאת כפים
]יחד עם כוהנים גדולים, כבוד הציבור, שחרית, מנחה[ האם כהן קטן רשאי לשאת כפיו בתענית ציבור 

  מאור השבת, תשע"ז

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לה(השלמת מאה ברכות בעשרה בטבת 

 ו"שמעתא עמיקתא, תשע  בליעת תרופה עם מעט מים

 ו"שמעתא עמיקתא, תשע  עליה לתורה בתענית למי שלא צם ולמי שצם אע"פ שאסור היה לו לצום

 ד"מאור השבת, תשע  הלכות עשרה בטבת

  ]הקדש וקבלה לדבר מצוה בלב[קיים או לתת צדקה, האם חייב ל ]תענית פרטית[חשב להתענות 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח

 באר הפרשה, תשע"ז ]עמ' כט[התעוררות לעשרה בטבת  

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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