
 

 

 

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים             ויחיפרשת למקומות  ימרא      
 

 הגר"א גניחובסקי, תשעה  [, כטזמ]שבועה בנקיטת חפץ  

 עולמות, רלז    דתורה והוראה, תשע   ד, תשעאשר ליהודה  [, כטזמ] (בממון ובשאר דברים) מצוה לקיים דברי המת

 תשעהמעדני אשר,   [, כטזמ] (שבועת יוסף לאביו) נשבע לחולה שלא תטרף דעתו

 עומקא דפרשא, תשעד  [, כטזמ] (מדאוריתא או מדרבנן) החיוב בהלוית המת -חסד ואמת 

 ד, תשעמעדני אשר  [ל, זמ] (בקשת יעקב אבינו) העלאת נפטר מחו"ל לא"י

 תשעדהגר"א גניחובסקי,   [ל, זמ] (ראיה מקבר שאחר היה קבור בו שאסור בקבורה) ליהנות ניתנו מצוות לא

 מעדני אשר, תשעו  [, לאמז]  האם חולה יקום לפני רב שבא לבקרו ?

 נוה ההיכל, תשעד  [א, חמ]יטל בשבת לצדיק עבור חולה  וומשלוח ק

 אשכול יוסף, תשעג  [אמח, ]  היה יוסף מצוי אצל אביומדוע לא 

 , תשעעוזר הגר"א  [, במח] (ויתחזק ישראל) ת בריאנת שכיב מרע ומתנמת

 שלמים מציון, תשעו   [, במח]  ני מי ?מי עומד בפ - בנו והוא רבו ובנו והוא מלך

 עולמות, רלט    אורות הגבעה, תשעג  [, בחמ]  פעולות לכבוד המלכות שבד"כ אסורות

 , תשעההגר"א עוזר  [מח, ה] (ירושה למי שאינו בנו) העברת חלק ירושה למנשה ואפרים - התנאה בירושה

 אשכול יוסף, תשעה  [, טחמ] (כיצד נשא יוסף את אסנת במצרים)קידושין בלא עדים כשרים 

 מלאכת מחשבת, תשעו   ]מח, ט[מדוע הוצרך יוסף להראות לאביו את שטר הכתובה קודם הברכה  

 עומקא דפרשא, תשעג  [מח, כ] (חצי פסוקאמירת ידיו,  שתיבהנחת ) ברכת הבנים בליל שבת

 עולמות, שסח    תשעוכאיל תערוג,    ה, תשעכאיל תערוג  [ל, חמ]מצות קבורה בקרקע  

 עולמות, שסג  [, למח]  ברים מושתליםיקבורת א

 תשעו מחמדי התורה,   א[, מט]   ד מלכותו לעולם ועד'אמירת 'ברוך שם כבו

 עולמות, פז  [ב, טמ] (האם מדין כיבוד אב ואם)ו וטעמו מקור -קדיש 
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 המצוות בפרשה, תשעו  מט, י[]  (עד כי יבוא שילה)ציפיה למשיח 

  עהתשזרע ברך,      עגתשהגר"א עוזר,      עהתש, אורות הגבעה   [י,מט]  (לא יסור שבט מיהודה) מלכות בית חשמונאי

 עדתשכאיל תערוג,    עהתשדני אשר, מע

 עולמות, רפד   תורה והוראה, תשעה  [יד-ט, יגמ] (האם דומה לעסקת יששכר וזבולון)מכירת שכר ועונש 

     ה, תשעתורה והוראה  [יד-יג ,מט] (במוסדות חינוך, על לימוד תשב"ר) הסכם יששכר וזבולון

 עולמות, לז      עדתשמאור השבת,     עבתשתא, ייאור

 אשכול יוסף, תשעה  [א, נ] (נשיקת יוסף לאביו אחר מותו)סכנה  -איסור נשיקת מת 

 הגר"א גניחובסקי, תשעד  [ה, נ]  האם יוסף היה יכול להשאל על שבועתו

   ה, תשעמעדני אשר  [נ, י] (במערת המכפלה קבורת ראש עשו)קבורת רשע אצל צדיק 

    הגר"א גניחובסקי, תשעו   [, טונ]  )האם צריך להתקרב למקום(ברכת שעשה לי נס במקום הזה 

 תשעו מחמדי התורה,

 הגר"א גניחובסקי, תשעו   [, טונ]  (תדירות הברכה)ברכה שנעשה נס לאבותיו 

 נוה ההיכל, תשעג  [נ, טז] (בעיני החתןלשבח כלה -אביך ציווה) לשנות מפני השלום

 עולמות, רכג    , תשעגתורה והוראה  [יז, נ]  בקשת מחילה בחטאים שבין אדם לחבירו

   מעדני אשר, תשעב   אשכול יוסף, תשעד  [, כנ] (כיצד הועילה מחילת יוסף לאחים) מלך שמחל על כבודו

 תשעו מחמדי התורה,

, ועלה בידו בשר נתכוון לבשר חזיר" - למקוםן אדם בבנתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה ? 

הצלת יחיד והצלת . בדיני אדם ובדיני שמים. ההבדל בין במזיק, בנפשות - לחבירובבן אדם . טלה"

   [נ, כ] , באוה"ח(דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה)רבים 

 דפי עיון, תשעג    נוה ההיכל, תשעה   עולמות, קלד    מחמדי התורה, תשעג

 מעדני אשר, תשעג  [ג, כנ] (יולדו על ברכי יוסף) סנדקאות במבוגר

 מעדני אשר, תשעו  [ג, כנ]גר הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות   

 מעדני אשר, תשעו  [ג, כנ]אם מותר לכבד בחור בסנדקאות ?  ה

 ויחי תשעג    ויחי תשעב    אויחי תשע   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 70) והפילפול ש, על דרך ההלכה החידוויחילפרשת  "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 kishurtora@gmail.com  יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 

 

לצפיה בעשרות 

שיעורים על פרשת 

 באתר "בינינו" : חיוי

 

*** 

למאגר עלוני פרשת 

השבוע )גם משנים 

קודמות( באתר 

"בינינו" :   

 

*** 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

לתועלת הרבים, 

שלא יבוצעו בתנאי 

 בו שינויים
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