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         וישבפרשת 

  (חינם )קישורים להורדה

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

 מבית 'צוף' - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 וקיךה בחאשיח

 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

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 יפורי צדיקיםס

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 ולחן רבינופנינים מש

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

להצטרפות לרשימת תפוצה 

 וע,לקבלת העלון מידי שב

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת  

kishurtora@gmail.com 
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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

 

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה: 

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

 

 הקשר בין פרשת השבוע לחנוכה נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: החלומות

 נושא בפרשה: דיני רודף

 נושא בפרשה: איסור הלבנת פני חברו

 נושא בפרשה: שלוחי מצוה אינם ניזוקים

 סף וכיצד?נושא בפרשה: באיזה דין דנו האחים את יו

 נושא בפרשה: יום הולדת

 שאר עניני הפרשה...

 

 הקשר בין פרשת השבוע לחנוכה נושא בפרשה:

 

]שחיטתו וברכה על שחיטתו וגידול עדרי בן פקועה, הקשר בין ברכה על שחיטת בן  אכילת בן פקועה

 עומקא דפרשא, תשע"ו  []לז, ב פתחים[ר חנוכה בברכה בשני פקועה להדלקת נ

]תשובת הרשב"א, הדלקת נר חנוכה מבחוץ לפרסום הנס, רצון התורם או רצון הנצחת שם תורם 

  תשע"ו  ג" נוה ההיכל, תשע  [כב-]לז, כא להו()וישמע ראובן ויצי הקהילה, טרחה או השקעה כספית[

 (מחקלריא, תשע"ח )עמ' אספ

)וישב ראובן אל הבור.. ויקרע את  ]והקשר למצוות מהדרין מן המהדרין שבחנוכה[תשובתו של ראובן 

 תש"ע ,שיעורי הרב רוזנבלום  ]לז, כט[בגדיו( 

דלקת חנוכיה במקום ה]וראיית האדם לגובה ולעומק  ]שיש בו נחשים ועקרבים[לבור השלכת יוסף 

 שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"ז  גבוה[
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 אורות הגבעה, תשע"חהניצוץ היוצא מיוסף ומכלה זרעו של עשו 

 מדשן ביתך, תשע"ח  הקשר לחנוכההערות בפרשה ב

- קשר לחנוכה ]מצוות גיד הנשה, וה חיוב הזכירה כפי שבא לידי ביטוי באי זכירת שר המשקים

 תשע"ג ,שיעורי הרב רוזנבלום  כג[ ]מ,)ולא זכר שר המשקים את יוסף( תורתך[ להשכיחם 

 "פשבילי פנחס, תשוחנוכה הן תיקון למכירת יוסף שבת  –קריאת מכירת יוסף בשבת חנוכה 

 

 החלומות נושא בפרשה:

 

 נר יששכר, תשע"ד  [לז, ה]פנימיות וחיצוניות בחלום יוסף  

ויחלום יוסף חלום ) ?אהנולתו לאחיו הרי זה רק יוסיף שדמדוע סיפר יוסף את החלומות שחלם מג

בינת החכמה על משך   מעדני אשר,תשע"ב    מעדני אשר תשע"ו  [ה ,לז] ( וא אותונויגד לאחיו ויוסיפו עוד ש

 חכמה, תשע"ט

ברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, מי שנידוהו ד  , מנפטר  ותת, הורא]בנדרים, בממונוהחלומות בהלכה  

עוד מצינו בדברי , אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים, חד בשישים לנבואהא חלוםבחלום צריך התרה, 

בחלום, והביאום להלכה, וצ"ע בתוקף הלכות אלו ]התרת עגונה רבותינו הראשונים חידושים שנתגלו להם  

 דר בחלום ומגלה היכן המעות ומודיע למי הם, הנו [, נפטר שבא לבנו בחלוםגלו בחלוםע"פ סימנים שנת

חלם שעשה מעשה  , קיום בקשות נפטרים שנגלו בחלום , הנודר בחלום לקיים מצוה , האם צריך התרה

  או רופא שנאמר להם בחלום כי נטילת תרופה מסוימת תגרום לסכנה  חולה, עבירה, האם צריך כפרה

חלם , מכירת חלומות -ם חלום רע האם רשאי למוכרו לאדם אחר עליה, חלים רים ממליצרופאים אחו

הזמין כרטיס ,  וחברו שמע בקולו וזכה האם צריך לשלם דמי תיווך לחולם    שחברו יקנה כרטיס פיס ויזכה

    תורה והוראה, תשע"ב    עולמות, רלה   []לז, ה  [מהטיסהימנע האם  טוסרו לא לטיסה וחלם שאביו מזהי

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' פח(   (נהאספקלריא, תשע"ח )עמ'   עומקא דפרשא, תשע"ב

בית, האם צריך לה אליו מת שלדבריו קבור תחת החלום נג]כהן קנה דירה ובהצד ההלכתי בחלומות 

 אשכול יוסף, תשע"ט   מים הינם כספי מעשר[נפטר נגלה אליו בחלום והודיע לו שמעות מסוילחוש לדבריו,  

ש, האם יש בו מצוה לקיים דברי המת, כשאין לא הושל]ממון שמצוה לקיים דברי המת על פי חלום 

מצוה לקיים דברי המת, האם חייב לקיים מדין כיבוד אב, האם ציווי בחלום, יש בו מצוה לקיים דברי 

המת או כיבוד אב, מתי יש לחוש לחלום, האם להאמין לחלום שהוא נגד הוראת חז"ל, לא לשנות בן בין 

 בינת המשפט, תשע"טהבנים, טלפטיה[ 

 דברי שי"ח, תשע"ט מקברו להעבירו ביקש מסופר בחלום לכתוב עבורו ספר תורה, ונפטר 

הלכות שנשכחו וחזרו ויסדום ע"פ הדיבור, מחלוקת בהלכה בין הנגלה  בת קול, ] הום בהלכשאלת חל

הנביא, האם גם בהכרעת ההלכה, ביאור החת"ס בין אליהו המלאך לאליהו בשר  אליהולנסתר, קבלת 

 עולמות, ד  ודם, שו"ת מן השמים[

המחבר דן בשלושה מקומות בשולחן ערוך  , ]בתפילה, בתענית, בנשיאת כפיים, בחו"ל לוםת חהטב

יתפלל "ריבונו של עולם" בשעה שהכהנים   -תפילה  ו, ושלוש עצות עיקריות נאמרו בזה:בהלכות אל

כלשון  -תענית , יאמר בפני שלושה מאוהביו את נוסח "הטבת החלום" - הטבת חלום , נושאים כפיהם 
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של "הטבת החלום" ותענית להפוך חלום רע   הוסגולת הכוח, ית לחלום כאש לנעורת" : "יפה תענחז"ל 

על הגשמת   הפתרון   משפיע, כיצד  ולכן יבקש שיפתרו את החלום לטובה  החלומות הולכים אחר הפה,  לטוב

הזמן המדויק של אמירת "ריבונו של עולם" להטבת , ןצריכים את תיקו אלו חלומות, החלום לטובה 

הש"ץ האם , כשאין נשיאת כפיםאמירת רבש"ע , בארץ ישראל אובחו"ל הנים ובשעת ברכת הכ חלומות

, בהטבת חלוםנשים  ,  מטיבים את החלום ]קרובים או קטנים[מי    פני, בהנים אומרים רבש"עוכהמקריא    או

כשמתענה ,  רשותאו  תענית חלום: חובה    ,  מי מיטיב את החלוםחלום רע על חברו    חלם,  בשבתהטבת חלום  

עצות נוספות ,  בזמנינו  תענית חלום,  בשבת ובימים טוביםת חלום  תעני  ,  להיטיב את החלום  גם  צריךהאם  

מאן ,  להימנע מלספר החלום,  כפרות,  טבילה במקוה  ,תענית דיבור  ,צדקה  ,תשובהלהטבת חלומות רעים:  

 תורה והוראה, תשע"ו   עולמות, רלו  []לז, יא  [עצות להינצל מחלומות רעים, דלא קפיד לא קפדי בהדיה

 אספקלריא, תשע"ח  )עמ' פא(   ונראה מה יהיו חלומותיו

 (נואספקלריא, תשע"ח  )עמ'   הוצאת ממון על פי חלום

 בארה של תורה, תשע"ז ף היומי[]רעיון הדלא לזלזל בחלום של ילד יהודי 

 א(עאספקלריא, תשע"ח  )עמ'  בעל החלומות -תפילה וצורכי העולם הזה 

 )עמ' כה( אספקלריא, תשע"ז  רב הנסתר על הנגלה בחיי האדם

 

 נושא בפרשה: דיני רודף 

 

תאומים הנולדים כשהם מחוברים בחלקי גוף שונים ]חיצוניים  ]תאומי סיאם  -בלא כוונה ' רודף'

החלש יותר נחשב  הפרדתם, הצלת הבריא יותר, האםם, גופיהאם נחשבים כגוף אחד או כשני , ופנימיים[

ד, א נשקפת להם סכנת חיים מידית, והפרדה כדי לשפר את איכות חייהם בלבכשל  תםהפרד  כרודף לבריא,

 לאעולמות, ר  [באמצעות הפלההפסקת הריון של תאומי סיאם 

 שע"זתהגר"א גנחובסקי,    דהגר"א גנחובסקי, תשע"   הריגת אנשי שכם -'רודף עתידי' 

 לכבשן   עצמו  שיפיל  לאדם  נח]ים  הלבנת פני חברו ברבהאם דינו כ'רודף'?   -מלבין פני חברו ברבים  

, להכלימו חברו אחר הרודף את להרוג מותר אםהאש ואל ילבין פני חברו ברבים, אביזרייהו דרציחה, ה

, מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי, דברי כפיו לשאת לדוכן לעלות רשאי האם חברו פני הלביןש כהן

    ה, תשע"דהודלי אשר    תורה והוראה, תשע"ג   עולמות, שסה  []לח, כו  דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם[

 מעדני אשר, תשע"ד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

  []לט, יבדף לתמר[ , וכן מדוע יהודה לא נחשב רו]מדוע יוסף לא הרג את פוטיפר 'ספק רודף'הריגת 

 כאיל תערוג, תשע"ד   טועמיה, תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

פיקוח נפש אינו , ורודף שניתן להצילו באחד מאיברי,  ודיני רודף]  בשעת מלחמה ובימי שלום 'רודף'

, בא להורגך השכם להורגו, ההבא במחתרת נידון על שם סופו  ,דוחים מפני נפש , איןדוחה שפיכות דמים

מה התחדש בדין רודף יותר מדין "הבא , כל אדם חייב להציל את הנרדף מידיו של הרודף בנפשו של רודף

אם מותר  - להדפו והחל לרדפו  שה"נרדף" הצליח, כבמחתרת" שמותר לו להשכים ולהרוג את רודפו

או "י מציל דף עהריגת רו, רודף "אין לו דמים", " הנרדףתדין רודף הוא "עונש" לרודף או "הצל, להורגו 

רודף בגרמא ]חיובו של מלשין ו"מוסר" מדין , "הותרה" לכתחילה או "דחויה" ויש למעט בה, הנרדף "ע

קטן , שלא מרצונו וידיעתו ]עּוּבר המסכן את חייה של אמו[רודף , רודף באונס או שלא בכוונה, "רודף"[

מדוע , מאיבריו של הרודףצמו באחד ל להציל עוהנרדף רשאי להרוג את הרודף אפילו כשיכ, האם הרודף
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האם ',  אחד מאיבריוביכול להצילו  האם נתינת ממונו לרודף אינה כ'  מותר להרוג את הבא במחתרת לגוזלו

בן נח הרודף ישראל וניתן להצילו באחד , דיפתו על ידי כניעה לדרישות הרודףהנרדף צריך למנוע את ר

ביאור הדין ודברים , ו ינו פן יהרוג את הבאים עליו להורגביאור דברי רש"י מדוע חשש יעקב אב, מאיבריו

הריגת  דיני "רודף ללא אשמה" המצויים:: בשעת סכנה ומלחמה , רודףשהיה בין האחים בדינו של יוסף

בכדי להציל   יבד שליטה ברכב האם מותר להורגואהנוהג ברכב ו, וק שסיכן אחרים בימי השואהתינ

מעל מקום הפלת מטוס שחוטפיו מתכוונים לפוצצו  גן אנושי' שלו,  ה ב'מופגיעמחבל חמוש  אחרים,  הריגת  

ייל גרמני בשואה היה מותר להרוג כל חן  פרטיז, האם  ב בשעת מלחמה כשאינו בא להורגויאוישוב, הריגת  

חשש שמא הוא "מערים" על החיילים כחלק קיים ו הריגת מחבל שהרים ידיו לאות כניעהו, שנקרה בדרכ

פעולות צבאיות המותרות להגנת המדינה: דיני "רודף" על אוכלוסיה המסייעת , ע בהםמ"תרגיל" לפגו 

 , אבנים או בקבוקי תבערה  ידייירי על מ,  מחבליםנגד  מפשע אגב פעולה    םפגיעה באנשים חפי,  בידי רוצחים

]האם    מיידית ובכוח למניעת חטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף[ על פי ההלכהפעולה  "נוהל חניבעל" ]

מאבק בין סוחרי , שיקולי פיקוח נפש של "כלל ישראל" ובפרט בשעת מלחמה, לחייל החטוף דין "רודף"[ 

 ב" תורה והוראה, תשע   עולמות, שכה  []לז, יח  סמים[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה [...נתכוון לבשר חזיר]'רודף' האדם , והתברר שאדםלהרוג  תכנן

]האם חייב לקדש השם או רשאי לברוח יב? חי האםמי שגוי כופהו לעבוד ע"ז, ויכול לפיסו בממון 

 עשר עטרות, תשע"טויבטל מצוות קידוש השם, כשיכול לעבור עבירה קטנה במקום הגדולה[ 

 ו"שלמים מציון, תשע   מלאכת מחשבת, תשע"זהכאת משה את המצרי, מדין 'רודף'? 

על חולה מתייסר לקרב מיתתו, הארכת חיי חולה כדי תפילה ] 'רודף'?  -לבקשת החולה  המתת חסד

 עולמות, רב  [רופא ההורג חולה סופני ע"פ בקשתו האם נידון כ"רודף"ים להשתלה מגופו,  ליטול אבר

 א גניחובסקי, תשע"הר" הג ? פסל לקרבןשור שהרג 'רודף' האם נ

  ]האם דין קנאין פוגעים זהה לדין רודף, האם יש קם ליה בדרבה מיניה[ קנאין פוגעים בו 'רודף' ודין 

 מנחת אשר, תשע"ו   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    דובב שפתיים, תשע"ב   תש"ע   הגר"א עוזר, תשע"ג

פנחס נחשב כרודף, ביכולת זמרי ,  לו הרג זמרי את פנחס]'רודף' שהרג את מי שבא למנוע את הרדיפה  

 יחובסקי, תשע"זא גנהגר"   [להפסיק את הרדיפה

 נוה ההיכל, תשע"ג  ?'רודף'אינו קנאי ההורג, האם דינו כ

]נהג שאיבד מעצורי רכבו והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים,    'מציל'ו   'רודף'הערות בדיני  

פעולת הצלה, שני חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת והשני פעולת הריגה או 

הגר"א   שבפנינו מול הצלת חיי עולם שאינו בפנינו[חילול שבת, רפואה אחת שתציל לחיי שעה  בלא

 גניחובסקי, תשע"ז

 מלאכת מחשבת, תשע"ז    ]צרור את המדיינים[  , ומקור הלימוד"הבא להורגך"לבין    "רודף"הקשר בין  

 פניני אור החיים, תשע"ז  גם כשצדיק 'רודף' - והאלוקים יבקש את נרדף

 

 נושא בפרשה: איסור הלבנת פני חברו 

 

 שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"ולהלבין פני גנב ברבים, בכדי למנוע גניבה 
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מעדני     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה    אשר ליהודה, תשע"ד    תורה והוראה, תשע"ג   הלבנת פני חברו ברבים

 "זאיש לרעהו, תשע  אשר, תשע"ד

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

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

לחשוד על   לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים, עשיית איסור כדי למנוע הכלמה, גדרי הלבנת פנים בתביעה 

החושד בעובד שגנב ומבקש לערוך חיפוש בכליו, ההיתר לתבוע בדין תורה ולא לחשוש  ממון, מעביד

  ה, בכדי לאפרושי הלבנת פנים בצנע רבים" שאסור להלבין פנים בפניהם, "להלבנת פנים, כמה הם 

מאיסורא, שקר למנוע בושה, תיקון בעל קורא שטעה כיצד, כהן שהלבין פני חברו האם רשאי לעלות לדוכן 

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

פניני     מנחת אשר, תשע"ח        עולמות, שסה   יוסף ליעקב שהוא חי, דברי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם[

 ע"חי"ש, תשא

 ]לח, כה[ )היא מוצאת..( לפרסם בבנין את שמו שלא שילם?האם מותר , מי שאינו משלם ועד בית

 תשע"ד ,מעדני אשר

זקן ואינה  -]האם חל הכלל של השבת אבדה עד כמה חייב להתבזות בכדי למנוע הלבנת פני חברו? 

 נועם אליעזר, תשע"ח [הבריות, הצלת אדם בפיג'מה, כבוד לפי כבודו

העבירות החמורות?   עם ג' יהמנומדוע אינה  [אם חייב להרג כדי למונעה]הלבנת פני חברו ברבים 

 קולמוס יוסף, תשע"ח   אשכול יוסף, תשע"ו

עיון הפרשה,      כ"ה תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סו(האם היה מותר לתמר למסור עצמה למיתה?  

מ' סד( עיון הפרשה, תשע"ז )ע    עיון הפרשה, תשע )עמ' מ(    עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' מד(    תשע"ד )עמ' מ(

 לב תירוצים

שיעורי הרב יו"ט  ]הרג את הנפש לא ישא כפיו[כהן שהלבין פני חברו ברבים האם יכול לשאת כפיו 

 זנגר שליט"א, תשע"ח

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

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

 עולמות, שסה   דפרשא, תשע"ב

 מעדני אשר תשע"ד]לח, כה[ )היא מוצאת..(  למנוע הלבנת פנים? יהאם מותר לחלל שבת כד

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

 הלכה, תשע"ז

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

 דברי הלכה, תשע"ז

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

 זה , תשע" דברי הלכ האומר לחברו דברים קשים[ 
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   ניזוקיםנושא בפרשה: שלוחי מצוה אינם 

 

אשכול   [לז, יג] [במקום דשכיחא היזקא, במקום סכנה ]כיצד ניזוק יוסף?שלוחי מצוה אינם ניזוקים 

 תשע"ו ,מעדני אשר  קולמוס יוסף, תשע"ח  יוסף, תשע"ד

  [ לכיבוד אב, סיכון עצמי להצלה, סיכון עצמי ]הליכת יוסף לחפש את אחיו לקיום מצוות סיכון עצמי

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ   נועם אליעזר, תשע"ט   אליעזר, תשע"ח  עםנו     תשע"ט   נוה ההיכל, תשע"ב   []לז, יד

הגר"א  האם אביו הופך לרשע, כבוד אב ואם[]לשמוע לאביו המצוה עליו לעבור על דברי תורה 

 (נהקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' גניחובסקי זצ"ל 

הציווי או  זמןבודקים את ]האם , ולימים נהיה ראובן רשע? אב שציוה בנו לא להתפייס עם ראובן

  , תש"פזצ"ל הגר"א גניחובסקי [זמן הביצועאת 

 ירחון האוצר )לה(, תש"פ )עמ'  קלא( ]יבום יהודה את תמר, יבום שלא בפני עדים[יבום בקטלנית 

]חשש קטלנית, במקום מצות יבום, שומר מצוה לא ידע מניעת יהודה מתמר להינשא לבעל שלישי 

 מחמדי התורה, תשע"ז  )שבי אלמנה בית אביך עד כי יגדל שלה בני( ]לח, יא[  רע, שלוחי מצוה אינם ניזוקים[

)ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה  ]עוד דינים בעניין זה[ ם לתמר היה דין של 'אשה קטלנית'?הא

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' עב( יא תירוצים  תשע"ב ,מעדני אשר  ]לח, יא[בית אביך..( 

אשה שמתו בעליה הראשונים, המוחזקת כקטלנית, ואסורה להינשא לעולם ,  מעיין או מזל]אשה קטלנית  

. האם ה"מעיין" גרם לכך או ה"מזל, הגורמת למיתת הבעליםהסיבה , שהאחר מיתת שני בעלים או שלו

בעל שנהרג או מת . אם יש איסור גמור להינשא לקטלנית, ואם נישאה, בית דין כופים עליו להוציאהה

כאשר אחד הבעלים מת מחמת מפרנסת את עצמה,  האשה  .  אדם שמתו שתי נשיו .    יבום בקטלנית  .במגפה

שיעור הזמן בין הנישואין . אשה שהתגרשה פעמייםא. תירה להינשב "זקן" להמהו הגיל שנחש. זקנה

היו לה   ת.פתח להיתר בנדונים של אשה קטלני ספר חסידים הפוסקים דנו למצוא מדברי.  למיתת הבעל

קטלנית שאחד הבעלים היה כהן  , דין קטלנית בגיורת, חולה לפני הנישואים הבעל היה, בנים מהנישואים

רבותינו הראשונים נחלקו מדוע . במעשה יהודה ותמר -אשה קטלנית   .שא להישראל להינהאם מותר ל

יהודה לא רצה שתמר תינשא לבנו שלה. ויש לעיין, האם הטעם היה משום החשש שהיה לה דין אשה 

     עולמות, תעד [ קטלנית

 

 באיזה דין דנו האחים את יוסף וכיצד?נושא בפרשה:  

 

 מלאכת מחשבת, תש"פאכילה ושתיה תו מתוך ף שמכרו אוהתביעה על אחי יוס

, גנב ע"י בי"ד, מכירת עצמו]מכירת המכירה?  חלה', וכיצד בעבור נעליים'ף רו את יוסמכמדוע 

 מלאכת מחשבת, תש"פ מכירה ע"י אחרים[

עיון  )וישבו לאכול לחם( ]לז, כה[ ]סנהדרין שדנו דיני נפשות צמו אותו יום[כיצד ישבו אחי יוסף לאכול? 

 רוציםיתו( טו הפרשה, תשס"ז ) עמ' ס
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המיתו( ל)ויתנכלו אותו  ]בני נח, דין מורד במלכות, הריגה בגרמא[כיצד דנו אחי יוסף אותו שלא בפניו? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח ]לז, יח[

)ועתה לכו  ה גם קודם למתן תורה?להרוג את יוסף, הלא איסור רציחה היכיצד חשבו האחים 

 תשע"ח  תשע"ב ,מעדני אשר  ]לז, כ[ ונהרגהו..(

( וישמע ראובן ויצלהו)  ?חשים ועקרביםנלבור  ף  ס את יוסניכהצלה עשה ראובן במה שה  מעשה  איזה

 מחמדי התורה, תשע"ז   מעדני אשר, תשע"ו [כא ,לז]

אביהם ואחרי מותו, נכסי ]אין מורידין קרוב לנכסיו, בחיי סף היו יורשים את חלקו? חי יוהאם א

 בת, תשע"זמלאכת מחש   במשנת הפרשה, תשע"ו  ]לז, כו[ )מה בצע כי נהרוג את אחינו, ברש"י( נפקדים[

מגישי   ]לז, כח[)וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף(  האם אחי יוסף עברו על "גונב נפש ומכרו"?  

 מנחה, תשע"ו

]מצוה הבאה בעברה, לברך לאחיו שהם 'מנאצים', בברכת המזון אחר פסק דינם?    מדוע טען יהודה

על נטילת לולב גזול, ולא לברך ברכת המזון אחר גזילת לולב, סמכותם של האחים לדון את יוסף ע"פ דין  

ו את יוסף כדי תורה, קרובים, פחות מכ"ג לדיני נפשות, קיימו את התורה מדין 'אינו מצווה ועושה', דנ

להעמיד משפט, מי שאינו מזכיר בברכת המזון 'ברית ותורה' לא יצא, וע"פ התורה אינם יכולים לדון, 

הזכרת ברית ותורה בברכת המזון האם היא מדאורייתא, ברכת המזון לנשים הפטורות מתלמוד תורה, 

 מים זכים, תש"פ לחם( ]לז, כה[)וישבו לאכול האם יהודה גער באחיו על ברכת המזון או על ברכת המוציא[ 

ין לבשר חזיר ]יצאה מכך תשועה לבסוף, נתכוהאם האחים צריכים לבקש מחילת יוסף על המכירה?  

 וידבר משה, תש"פ [וה בידו דבר מצוה, בעבירות שבין אדם לחברעל , ועלה בידו בשר טלה

]נתכוין לבשר ? החושב לעבור איסור ונתברר שלא עשה איסור האם חשיב עבריין ונפסל לעדות

פרש מצודה    מדרבנן,  ואעדות מדאורייתא  פסול לאחי יוסף, האם    חזיר ועלה בידוי בשר טלה, יהודה ותמר,

אך יש לו רצון עושה עברה באונס בשבת להעלות דגים והעלה דגים ותינוק, האם לוקה מכת מרדות, ה

 נועם אליעזר, תש"פ [בצע את העברהל

  

 נושא בפרשה: יום הולדת 

 

  שע"זובהם נהגה, תעל כך שניצל מ"כרת"  60לחגוג יום הולדת 

, האם ראוי לעשות סעודה ביום ההולדת, לדחות ניתוח ליום ההולדת ] "יום הולדת"שאלות בנושא 

מנהג רבותינו שנהגו  , רכת שהחיינו למי שמלאו לו שבעים, בריכת יום הולדת לרגל מלאת לו שישים שנהע

פניני חשוקי   [ תפילהיום הולדת הוא יום גדול ל, עת רבותינו שהיא יום של חשבון הנפש , דלעשות סעודה

 (17-13חמד, תשע"ח )עמ' 

לדת את פרעה ויעש וויהי ביום השלישי יום ה)  דת[ ]שמחה ביום הול האם יש לעשות יו''ט ביום הלידה?

 קול יעקב, תשע"ז    תשע"ו ,מעדני אשר   ]מ, כ[( משתה לכל עבדיו

 עשר עטרות, תשע"ט  שמחה מיד שנה ביום שנכנס בו לברית ולא ביום ההולדת

 )עמ' לא( אספקלריא, תשע"ז  התגברות המזל ביום הולדת
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 שאר עניני הפרשה:

 

עיון הפרשה,    בארץ מגורי אביו( ]לז, א[  )וישב יעקב   ]האם שלוה טובה לצדיקים[ביקש יעקב לישב בשלוה  

 תשס"ו )עמ' נד( כט תירוצים

)וישב יעקב בארץ  ]כשיעקב ישב עם אביו[שררה וגדולה, והשם 'יעקב' את העדרם  -השם 'ישראל' 

 פניני אור החיים, תשע"ח  מגורי אביו( ]לז, א[

רי הרב שיעו  ]לז, א[ (וישב יעקב) [עשיו ולבן דינה, יוסף,]צרות יעקב  ארבע הגלויות כנגד ארבעת

 תש"ע ,רוזנבלום

ניחובסקי, הגר"א ג   ד" הגר"א עוזר, תשע  []לז, ב  [מחלוקת יוסף ואחיו] אבר מן החי בישראל ובבן נח

 תשע"ז     ו"שלמים מציון, תשע   ד" תשע

 עשר עטרות, תשע"ח ]אכילת בשר אדם[ אבר מן החי באבריו של אדם

 שלמים מציון, תשע"ט]ישראל, בן נח, שחוטה, מפרכסת[  אכילת אבר מן החי

)יוסף   ק, ויכול להתאחר אם עוסק בתורה נלמד מיעקב אבינו[]נלמד מיוסף הצדיבן שמונה עשרה לחופה  

 מעיינות בני יששכר, תשע"חבן שבע עשרה שנה היה רועה( ]לז, ב[ 

 תשע"ה ,שיעורי הרב רוזנבלום  [ב לז,] ת אחיו בצאן והוא נער()היה רועה א מה משמעותו של 'נער'?

 ע. דין "ביישו בדברים", שפטור. איסור אונאת דברים ואיסור לשון הר ,מוציא שם רע]דין  הוצאת דיבה

וב קנס על ביטול חי  האם  .דיבה? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבההאם ניתן להלקות מוציא  

ההבדל בין בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם. כיצד .  שידוך נובע מחמת תשלום דמי בושת

תביעת פיצויים .  האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם  .עונשים את המחרף ומקלל את חברו

 עולמות, רס  []לז, ב אל אביהם( רעה יבתם את ד) [דיבה בכלי התקשורת. דיני בושת בלא כוונהעל הוצאת 

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' יב(  הדיבה על אחי יוסף

 חפניני אור החיים, תשע"   []לז, ב אל אביהם( רעה את דיבתם )פחות? האם דיבר יוסף רעה על בני הש

 )עמ' כב( קלריא, תשע"זאספ  שנאת בני הגבירות ובני השפחות ליוסף

 (האספקלריא, תשע"ח  )עמ' פ שבח האחים הקדושים -ולא יכלו דברו לשלום 

]הבאת דיבת האחים ליעקב, נאמנות עד אחד באיסורים מהלכות עדות, נאמנות עד אחד באיסורין 

עמק הפרשה,  אל אביהם( ]לז, ב[רעה )ויבא יוסף את דיבתם  מיוחדת כמו שסומכים על בני ביתו[ נאמנות

 תשע"ח

, ]איסור אפליה בין ילדים גם כשיש לה סיבה הלכתיתמדוע לימד יעקב את יוסף יותר משאר בניו? 

יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו )וישראל אהב את [ ושא אשה לשם שמים זוכה לבנים בעלי הוראההנ

 מעדני אשר, תשע"ח   זרע שמשון, תשע"ח ועשה לו כתונת פסים( ]לז, ג[

)וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי   ]לעולם אל ישנה אדם בן בין הבנים[ אפליה בהורשת נחלותאיסור 

 (מהאספקלריא, תשע"ח )עמ'  בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים( ]לז, ג[
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מחלוקת הראשונים אימתי עובר באיסור 'לא , גדרי השנאה, מתי היא מותרת, ש"ץ שונא] אוהב ושונא

איסור   ,  מותר לשנוא על פי הדין  , מתיאיסור זה הוא מדיני תוכחה,  מראה שנאתו בגלוי,  שנאה בלב,  תשנא'

זכות העיכוב במינוי ,  לל זה מסית לכפירה ואפיקורסותאהבת המסית והחיוב לנטור לו שנאה תמידית, ובכ

דין ש"ץ שיש לו שונא בקהל בתפילות הימים , ש"ץ ]ושאר מינויים: רב ואב"ד וכיו"ב[ שהוא שונאו

שונא בביקור חולים ובניחום  , ורה או במגילההאם שונא רשאי לשמש: בעל תוקע, קורא בת, הנוראים

 עולמות, פג  [לז, ד] )וישנאו אותו( [אבלים

 היא שיחתי, תש"פ  [לז, ד] )וישנאו אותו( [שאדם דש בעקביו]מצוות  רגישות

מעדני ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו( ]לז, ה[ )? מדוע סיפר יוסף את חלומו לאחיו

 אשר, תשע"ח

]מידת חסידות, תלמיד חכם וכבוד התורה, להמציא עצמו למי מחילת חטא לחברו שלא ביקש מחילה  

עיון הפרשה, תשע"ו [  ה)ויוסיפו עוד שנוא אותו( ]לז,    בממונו, כשאין הצדקה בהקפדה[  שפגע בו, פגע בגופו או

 )עמ' צג(

 מנחה, תשע"ומגישי  )להשתחוות לך ארצה( ]לז, י[השתחוויה בתורה היא בפישוט ידים ורגלים 

 שלמים מציון, תשע"ח )ויקנאו בו אחיו( ]לז, יא[ ]בעניני העולם, ובעיני הרוח[מידת הקנאה 

העיר ]מה המרחק ביניהם, תחום העיר, סמכות מתקני תקנות או בדותן?  האם האחים היו בשכם

 נועם אליעזר, תשע"ט)לכה ואשלחך אליהם( ]לז, יג[  לסביבתה, עד מיל נידון ככרך[

ואביו אינו יודע, מקום סכנה, משום איבה, שלום  ]קיום מצוות כיבוד אב כשהיא נגד איסור תורה 

 תשע"ח   הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]לז, יד[ ראה את שלום אחיך()לך נא  בית[

 ]כיבוד אב כשאין תועלת לאב[  ן שם סכנהאב האוסר על בנו ללכת למקום פלוני מחמת סכנה ואי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח]לז, יד[   )לך נא ראה את שלום אחיך(

שלום )לך נא ראה את    []דווקא ת"ח ומשום ביטול תורה, או בכל אדם  תלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה

 (סטאספקלריא, תשע"ח )עמ'   ]לז, יד[ אחיך(

 היא שיחתי, תש"פ  )ויתנכלו אותו להמיתו( ]לז, יח[ ]שנאת חינם[ ראשונים כמלאכים

    שלמים מציון, תשע"ו  [לז, כא] האם בעל בחירה יכול להזיק אדם שלא נגזר עליו משמים שיוזק

 כאיל תערוג, תשע"ח   נועם אליעזר, תשע"ח   אספקלריא, תשע"ח )עמ' ט(   משנתה של תורה, תשע"ו

בינת החכמה          שע"ז )עמ' ח(אספקלריא, ת  בדברי אוה"ח "אם בעל בחירה יכול לגרום היזק לחבירו"

    על משך חכמה, תשע"ט

]הנצחת תורם, מול 'והצנע לכת', האם נגרע משכר המצוה, טרח במצוה בגופו או  מפרסמים עושי מצוה

, שינוי שם נדיב לאחר שיפוץ או הרחבה, הנצחת שם אשה בממונו, ארגן את התורמים, שינוי יעוד תרומה

 תשע"ו  ג" כל, תשענוה ההי   עולמות, שעו   )וישמע ראובן ויצילהו מידם( ]לז, כא[תורמת[ 

)וישמע ראובן ויצילהו  ]אין מעשה קטן[ת ערך המעשים ופעולתם נותנים לאדם כוחות לקיימם ידיע

 שיחת הרב אליהו דסלר, תשע"ז   מידם( ]לז, כא[

)וישמע ראובן   ]אילפא ורבי יוחנן, שמיעת בת קול המכוונת אל האדם[ראובן 'שמע' מה שאחיו לא שמעו  

  במחשבה תחילה, תשע"ז  ויצילהו מידם( ]לז, כא[
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רגו ובתפילה לא, שלוחי מצוה אינם ניזקין, חמירא ]מדוע בשבת מותר להו  פילה כשנחש כרוך על עקבות

, תשע"ד )עמ' עיון הפרשה)הבור ריק אין בו מים, ברש"י( ]לז, כב[  סכנתא מאיסורא, העדר כוונה בתפילה[

 ( יז תירוציםקכא

 נועם אליעזר, תשע"ט  )הבור ריק אין בו מים, ברש"י( ]לז, כב[מדוע חשש ראובן שיואשם במכירת יוסף?  

איזהו דבר שהנשמה  ,ה- מה תהלל יכל הנשעל ריח,  הנהנין או השבח, ברכה אחרונהברכת ] ברכת הריח

כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, האם ,  הוי אומר זה הריח  ,נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו

  על הריח שהכל נהיה בדברו  בירך  ,  ברך לאחר מכןיכשהריח ולא בירך האם  ,  ריח שאין לו עיקרמברכים על  

חולה הנמצא בחדר מטונף ]שאסור ,  מריח הבשמים האם יברךשאינו נהנה    מי,  האם יצא ידי חובה בדיעבד

סוגי הברכות: עצי, עשבי, מיני , כדי להשיב את נפשו ]בלא ברכה[ לברך בו[ האם רשאי להריח בשמים

הסיח , ברכה על תערובת מיני בשמים, החליף ברכה בחברתה, בורא שמן ערב, הנותן ריח בפירות ,בשמים

פירות , בשמים העומדים לסחורה, תכשירים ריחניים, ריח סינטטי, חהברכה על טבק הר, דעתו מהריח

 עולמות, קפג  [לז, כה] )צרי ולוט( [אתרוג של מצוה ,ים הגדלים בגינה בשמ ,העומדים לאכילה

ֶלן  היא שיחתי, תש"פ [לז, כה] ולוט()צרי  [, ולא מקרה]רקמה, רק מה' גובְּ

כאילו  כל רגע שמאֵחר לפדות שבויים כשאפשר להקדים לפדותם] פדיון שבויים בדמיהם ומעבר לכך

יהושע בן חנניה מעשה ברבי  ",  עולםאין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון ה, "שופך דמים

שפדה תינוק מהשבי בממון הרבה, המהר"ם מרוטנבורג היה שבוי כמה שנים ולא הניח לקהילות לפדותו  

הגדרת 'כדי דמיהם'   מה,  לשבוי, במקום שיש חשש סכנת נפשות  בסכום המופקע שדרש השר ונפטר בכלאו

שנשבו או בני ערובה שנחטפו  ם בתמורה לחיילים ילופי שבויים במלחמה, שחרור מחבליחבפדיון שבויים, 

שיקול שלא לבצע עיסקת חילופי כ החשש שמחבלים שישוחררו ישובו לסכן יהודים, למטרות מיקוח

פדיון שבויים ביהודי שנתפס אצל עכו"ם הטוענים כי עבר על , 'מבצע אנטבה' לאור ההלכה, שבויים

 ד" נוה ההיכל, תשע   עולמות, לד  []לז, כז  [דיניהם

 ד" עומקא דפרשא, תשע  []לז, כז  מכירת יוסף ומשמעותה לבניו

 תשע"ה  ,שיעורי הרב רוזנבלום  [כח  לז,]  )וימכרו את יוסף לישמעאלים(  מהות הנעליים בעבורם נמכר יוסף

 ן...ויקרע את בגדיו( ]לז, כט[)וישב ראוב ]המיוחד בה אחר תשובת אדם הראשון וקין[תשובת ראובן 

 ז' תירוצים אספקלריא, תשע"ח )עמ' ט(

 ד" הגר"א גנחובסקי, תשע  []לז, כט  [טעותו של ראובן] 'טועה בדבר מצוה'

 (מבאספקלריא, תשע"ח )עמ'  )ויטבלו את הכתונת בדם( ]לז, לא[צביעה דרך 'לכלוך' בשבת 

 ר, תשע"חבית מדרש ישיבת מי  ( ]לז, לא[, ברש"י)ויטבלו את הכתונת בדםדם עיזים דומה לדם האדם? 

יוסף, אשכול     []לז, לג   )ויכירה...טרף טרף יוסף(  ]החשש שהבגדים הושאלו[  קביעת מוות ע"פ בגדי הנעדר

 תשע"ח   תשע"ו ,מעדני אשר    ב" מעדני אשר, תשע   ג" תשע

  ג[ל ,לז] (י חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסףנת בנויכירה ויאמר כתו) האם דם האדם דומה לדם בהמה?

 מעדני אשר תשע"ב

 די התורה, תשע"זמחממאן להתנחם( ]לז, לה[ )ויכיצד לא הבין יעקב שיוסף חי, מכך שלא התנחם? 

 מעדני אשר, תשע"ח)ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו( ]לז, לה[  האם גם אבל מצווה לנחם שאר האבלים?  
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]אבות קיימו  ( ]לז, לה[, ברש"י)ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמוכיצד נשאו השבטים את אחיותיהם? 

 עזר, תשע"טנועם אלי , נשאו תאומות של אחיהם[את כל התורה, דברי הפרשת דרכים

)ויט עד איש עדולמי ושמו  ]שמא יתחייב שבועה, שותפות יהודה עם חירה העדולמי[שותפות עם עכו"ם 

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' צו( כב תירוציםחירה( ]לח, א[ 

 המצוות בפרשה, תשע"ו   א" הגר"א עוזר, תשע  []לח, ח  יבום תמר

נין יורדי מצרים ובמפקד פרשת במ  הזכרת ער ואונן בני יהודה,  גלגול נשמות] יבום  מצוות    –  סוד העיבור

, תגלגול הנשמור, ל סוד ָהִעיּבּו ביןל ההבד. "ביאור הפסוק "על דרך האמת -"יחי ראובן ואל ימות" פנחס, 

התשובה על שאלת צדיק  -ספר איוב והרמ"ע מפאנו,  שו"ת מהרלב"ח, בצנעה או גם ברביםעיסוק בכך 

זירוז לתיקון המעשים כדי   - ה בספר יונה ביום הכיפורים  הקריא.  סוד גלגול הנשמות  - ורע לו רשע וטוב לו  

   פירוש הרמב"ן ]עולמות[, ט שיעורים בחומש עם  [שלא יצטרך לחזור לעולם הזה בגלגול

]האם מותר לשנות טעם הדין לגוי, בשעת הסכנה, חובת נימוק החלטה גם כשהיא תגרום צער לשומע  

)ויאמר יהודה שלום מלכות, פיקוח נפש, שור של ישראל שנגח לגוי, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס[  

נועם אליעזר, יא[ פן ימות גם הוא, ברש"י( ]לח,  לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה כי אמר

 תשע"ט

]גניבה או שקר, מדרבנן או מדאורייתא, להזמין לחתונה מי שוודאי לא יבוא, להודיע לחברו  גניבת דעת 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' ס( ח עינים( ]לח, יד[)ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתשלא טרח[ 

]עביד איניש דינא לנפשיה, בבית דין ומחוץ לבית דין, דיין שאומר בכדי לזכות בדין תורה טענות שקר 

 סג(עיון הפרשה, תשע"ח )עמ'  ה לזונה כי כסתה פניה( ]לח, טו[)ויחשב  איני יודע, לשנות בדיני נפשות[

 תשע"ח  ו" זרע ברך, תשע  []לח, כד  [דינה של תמר לשריפה]מורד במלכות  

אורות הגבעה,    []לח, כד   )הוציאוה ותשרף(   ]ישראל , בן נח, פיקוח נפש להצלת עובר[  איסור הריגת עובר

 ד" הגר"א גניחובסקי, תשע    תשע"ו   ג" הגר"א עוזר, תשע    ד" תשע

, האם נאמנת מדאורייתא או מתקנת נאמנות מילדת על תינוק שהוא בכור ]עדות אשה בממונות, עד אחד

לומר שהוא כהן או לוי, עדות ממון כשאין חזקת ממון נגדית, נאמנות לגבי פדיון חכמים, האם נאמנת גם 

ותקח המילדת ותקשור על  )א כשרה, ההבדל בין מיילדת לאדם אקראי[ הבן, עד המעיד על מקוה  שהי

 עשר עטרות, תש"פ]לח, כח[  (דו שני לאמור זה יצא ראשונהי

היד של זרח מסמלת את הארעיות של מלכות בנימין והפריצה  ]  פרץ וזרח כנגד מלכויות יהודה ובנימין

 תשע"ד ,שיעורי הרב רוזנבלום  כט[ ]לח, (עליך פרץמה פרצת ) ל פרץ את הגעתו המפתיעה של המשיח[ש

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט לידת פרץ וזרח

ו דוב בג)ויעז ]דרך שם היה מתפלל לכיוון מקום המקדש[נראתה ליוסף בחלון  דמות דיוקנו של יעקב

 שבילי פנחס, תשע"ח [בבידה וינס ויצא החוצה( ]לט, י

 היא שיחתי, תש"פ  [בו בידה וינס ויצא החוצה( ]לט, יד)ויעזוב בגדיוקן אביו  

 האיחוד בחידוד, תשע"ו )ותקרא לאנשי ביתה( ]לט, יד[תה את עבדיו מול יוסף אשת פוטיפר הסי

קוד שר הטבחים )ויפיוסף ישב שנה תמימה בבית הסוהר עם שני השרים, כדי ללמוד דרכי המלוכה  

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"חאת יוסף איתם וישרת אותם ויהיו ימים במשמר( ]מ,ד[ 
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 )עמ' יד(  אספקלריא, תשע"ז ת יוסף איתם וישרת אותםויפקוד שר הטבחים א

]יוסף יצא לחופשי בראש השנה, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו,  תיקון לחטא  -ההקשבה לזולת 

)וישאל את סריסי פרעה ... מדוע   נאי עבור עכו"ם בן לויה[עדות ביהוסף שמו על ארץ מצרים, חלוקת נהר גי

 אורות הגבעה, תשע"ח]מ, ז[  פניכם רעים היום(

    ה" כאיל תערוג, תשע   ו"נשיח בחוקיך, תשע  []מ, כג  [בעניני פרנסה, בעניני רפואה] בטחון והשתדלות

 ג" עומקא דפרשא, תשע

"ביטחון", הלימוד מפרשת ]היכן נצטווינו בתורה על "בטחון", מהו    בעניני פרנסה  -בטחון והשתדלות  

ף נתבע על העדר המן, הרבה שלוחים למקום, בכל מעשה ידיך, נחום איש גמזו 'גם זו לטובה' האם יוס

ביטחון, נקודת האיזון בין מצות הבטחון לבין חובת ההשתדלות ]אם ירבה בהשתדלות מכפי ערכו הרי זו 

הרב דסלר, בטחון "מזוייף" שמקורו כפירה, ואם ימעיט יבוא לכפור[ חמש דרגות הביטחון במשנת 

מוד בנו אומנות, דברי רבי דרגת הביטחון בארץ ישראל,  לי בעצלות, דרגת הבטחון של כלל  הציבור, 

נהוראי, קביעת עיתים לתורה אף על חשבון רווח צפוי, התפילה כמעשה השתדלות, ירבה בצדקה, ימנע 

האם יש בו חסרון  -ריפה וגניבות וביטוח לרכב ממעשי עוולה, ישוב הדעת בעבודת ה', ביטוח מפני ש

 )חלק א(  עולמות, רפב ב"בטחון"[

]לא הערוד ממית אלא החטא, חזרה בתשובה ותיקון החטא העומד בעניני רפואה    -בטחון והשתדלות  

ירפא' מכאן שנתנה רשות לרופא, היכן נמצאת "נקודת האיזון" בין הבטחון   בשורש המחלה, מאידך 'ורפא

המלך שגנז את "ספר הרפואות, דברי הרמב"ן "מה חלק לרופאים  לבין ההשתדלות בשעת מחלה, חזקיה

בבית עושי רצון ה', חובת ההשתדלות ברפואה "אלטרנטיבית", האם מותר לחולה מסוכן להימנע מרפואה 

ורבו שנתן   -טיפול ברפואה "אלטרנטיבית, חולה שקיבל הפניה מרופא לגשת למיון בשבת "רגילה" ולקבל 

בקול מי ישמע, כאשר לא ידוע על בעיה רפואית, האם צריך  -ברפואה שלימה  לו רפואה כלשהי ובירכו

לבצע בדיקת אולטרא סאונד וסקירת מערכות בזמן ההריון, או שאפשר לסמוך על תפילה לה' וברכה 

תפילה על חולים שלא נראה בדרך הטבע שיש סיכוי לרפואתם, האם יש בביטוח חיים חסרון  מחכם, 

 )חלק ב(  עולמות, רפב ות לפרנסת משפחתו לאחר אריכות ימיו[בבטחון, חובת ההשתדל

 

 נושאים אקטואליים:

 

]במקום ספק, רודף, המחטיאו, בא במחתרת, נהג שיכור, גוי הרודף אחר  השכם להורגו הבא להורגך

מעוברת תוך ארבעים יום, ניתק אביו ממכשיר הנשמה האם יורשו, שאול ועמלק, הפרדת תאומי סיאם, 

 (יטקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -סביב לשלחןמרדיפה ללא עוולה[ 

]קטן שנדריו אינם נדרים, וקיבל את השבת בתוספת תוספת שבת לקטן פחות ממופלא סמוך לאיש 

שדין נדר לא חל עליו, כיצד יוצא  שבת מדין חינוך האם מותר בעשיית מלאכה, או אסור מדין חינוך אף

זירות בקטן ע"י אביו, תוספת שבת בקום ועשה או בשב הקטן בקידוש מבעוד יום שעושה אביו, חינוך לנ

גיליונות, תש"פ  אוסף-ע מדלוב שליט"אשיעורי הגר" ואל תעשה, קבלת שבת דקטן ע"י מעריב ולא בדיבור[ 

 (ל )עמ'

מצוות ציצית או לקנות   ה לקנות טלית של מצוה בשבת לצורךקנין בשבת לצורך שבת ולצורך מצוו

מה טובו  -קובץ תורני   [רבי נפתלי הכהן קופשיץ שליט"א]אתרוג אחר שיצא כבר כדי להדר במצוה 

 (רסחאהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 
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]הליכה ד' אמות ללא ציצית בלילה, מעלת  ערי חיים על ספר משנה ברורה הלכות ציציתגליונות ש

לברך כל אחד ועצמו או לברך ולהוציא אחרים 'ברוב עם כובע עליון, מעלין בקודש ואין מורידין 'עטרה', 

הדרת מלך', יצא מוציא בברכת שהחיינו, הכוונה בלבישה, לבישת טלית קטן על בגדיו, היסח הדעת  

בפשיטת הטלית, תנאי בברכת הציצית ובברכת התורה, ברכה שאינה צריכה וספק ברכה לבטלה, בגדי  

וש טלית קטן מכותנה ודלא כמ"ב, אין לובשים תכלת כיום, צמר מכבש מרינו, מדוע המנהג הרווח ללב

העשוי  טלית של פשתן, כנפות הטלית, צווארון, שסע בחליפה קצרה או ארוכה, בל תוסיף, תעשה ולא מן

בציצית ובסוכה, שיעור עיגול כנף הטלית לבטל ממנו שם 'כנף', חוטי הציצית, כוונה, לשמה במחשבה, בן 

מד על גביהם, טויה בבית חרושת, הידור 'כפול שמונה' מול הידור טוויה ושזירה י"ג ובת י"ב כשגדול עו

ה ולא מן העשוי בציצית גזולה, לשמה, 'זה אלי' מול שיטות בהלכה, לא לעשות חוטים ארוכים מדאי, תעש

, שפת האריג, תקפל הבגד פחות מקשר גודלוהקשר הציצית  מצוה הבאה בעבירה, מצוות לאו להנות ניתנו,  

עשה ולא מן העשוי בבגד כלאים, חיתוך חוטי הציצית בשינים ולא בסכין, צורת עיטוף טלית בא"י ובחו"ל  ת

    (שכגמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני  ואופן קשירת שתי ציציות עליונות[  

]השכמה לקניית צרכי שבת, קדימת קריאת שמע ותפילה לעיסוק בהכנות, ביטול  הכנות לשבת קודש

, קניית והכנת צרכי שבת בעצמו, מי שתורתו תחנון לצורך קניות שבת, קדימת צרכי שבת לתלמוד תורה

בזבוז יותר מחומש אומנותו, הוצאות שבת ויו"ט חוץ מהנקצב בר"ה, הוצאות שבת לעני, 'עשה שבתך חול',  

מנכסיו, הלוואה לצורך שבת, הלוואה בריבית דרבנן לצורך שבת, אמירת 'לכבוד שבת קודש' בשעת הקניה 

ת עוונות, השחזת סכין לכבוד שבת, ניקוי הבית וסילוק קורי וההכנה, הזיעה והטרחה בהכנות מכפר

תי מפות, מלח ואזוב, 'טועמיה', עכביש, סידור שולחן של ארבע רגלים, פריסת מפה על השלחן, פריסת ש

מה טובו אהליך יעקב )ו(,  -קובץ תורני    [שליט"א]הגר"א ולר  ברכה על הטעימה, שמירה מהמחלוקת[

 (שמחתש"פ )עמ' 

, יד לאחים, חטא כדי שיזכה חברך, ור סכנת שמדילול שבת עב]חחילוץ אשה יהודיה מכפר ערבי בשבת  

]רבי ראובן דוידוף   לעבור איסור דאורייתא, איסור דרבנן, כשההצלה היא בפשיעת הניצול ובהעדר פשיעה[  

 (שסהמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני  ט"א[  שלי

]הקנאת כלי חשמלי לגוי ושכירתו מהגוי   קופשיץ שליט"אהגר"נ  -הוראות בהלכות טבילת כלים 

על גמ"ח כלים הוא בעלים וחייב להטביל כליו, הטבלת ך תנור, בלאחר מכן, קנין כסף עם הגוי, תבנית בתו

כלי במשלוח מנות, הטבלת כלים בחנות ע"י בעל החנות, כלי של מומר, כלי תוצרת חו"ל, רוב ומיעוט, כלי 

שיוצר ע"י ישראל ונמכר ע"י ישראל אך הסיטונאי היה גוי, קונסיגנציה, כלי מתוצרת חברה ישראלית 

רשת מזון ישראלית השייכת לחברה בורסאית שיש מבעלי מניותיה גוים, כלים  א, קניה בשיוצר בחו"ל ויוב

בבית מלון השייך לחברה בורסאית, חציצת לכלוך בכלי מיעוט שאינו מקפיד, אין צורך להוריד מדבקות 

ברכה    -שעל הכלי, הקדמת טבילה לכלי החייב ודאי, הקדמת מתכת לכלי זכוכית, הטבלה במועדים שונים  

כה, הטבלת סיר גדול ע"י יצירת גל במקוה, אשכנזי יכול לתת לספרדי להטביל כלי בשבת שאינה צרי

 ( עאשמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'    -קובץ תורני  דלדידו מותר, כלי שאינו טבול אינו מוקצה בשבת[   

]האם ראובן לווה חפיסת גבינה משמעון שכנו, פתחה ונמצאה מקולקלת, תנובה פיצתה את ראובן  

ראובן חייב להחזיר לשמעון גבינה, קיבל ממנו גבינה מקולקלת, אם חייב להחזיר כיצד יחזיר מבלי לעבור  

ראובן מתנובה, קיבל  איסור ריבית בהחזרת גבינה טובה תמורת גבינה פגומה, למי שייכים הפיצויים אותם  

מה טובו אהליך יעקב )ו(,  -קובץ תורני  [ א קרביץ שליט"א"הגר] מקח טעות, סחורה בפרתו של חברו[

 (שעהתש"פ )עמ' 

מ "הגר ?מראם מותר לחברם לבגד צ, החוטי כותנה שמעורבים בהם סיבי פשתן

]רצועת בד הטוויה מכותנה וסיבי פשתן, המוכנסת לצווארון החליפה  בראנדסדארפער שליט"א
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להקשחה, כריות המונחות בכפתי החליפה להשוות גובה הכתפיים, בלאי בגדים, ביטול ברוב בשלב יצור 

מה טובו  -קובץ תורני   החוט, היתר בהיתר בטל, דבר שיש לו מתירין, פשתן ניכר חזותית ואינו מתבטל[

 (שעחאהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

מ בראנדסדארפער "הגר  '? גזירה שמא יעבירנומדוע לא דחו ברית מילה בשבת מחשש '

רבים מתעסקים ויזכיר אחד את ם, ]המוהל הוא בקיא, מצוה המוטלת על יחידים והם זריזי  שליט"א

קובץ תורני  חברו, גזירת הכתוב מפורשת למול בשבת, דרשת חכמים למול בשבת מול גזירת שמא יעבירנו[

 (שפמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -

]אי העתקת הטור השו"ע והרמב"ם   הלילה הםשעבר עלי  ףוקליצה ושום  בל  בצבהגדרת דין הסכנה  

דברי רשב"י אלו בגמ', האם קיימת היום 'רוח רעה', האם יש להשתדל להחמיר, רשימת קולות: נשארה 

רבי ]קליפה חלקית, ערבבו במאכל אחר, כיסוי אטום, אבקת בצל אבקת שום, מאפיות ושימוש מסחרי[  

 (שפבמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני  [  ט"אשפיץ שלייהודה בצלאל 

מה טובו  -קובץ תורני   רבי דוד כהן שליט"א [שונים דין ביטול ברוב באיסורים]ושאבד בו כלאים בגד 

 (שפחאהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

]מעיקר הדין אין לשיר מחמת חשש הפסק, ובפרט כששרים כמה   שירה באמצע אמירת "שבע ברכות"

פעמים, ההבדל בין ברכות הנישואין לברכת שבע ברכות בסעודה, לימוד זכות בבקשה להקב"ה שיביא 

ולא יהיה הפסק, השתתפות בשירה כ'כל הנערים' למי שלא קיבל כיבוד, ואין שמחה כהתרת  ולה מיידגא

מה טובו אהליך יעקב )ו(,  -קובץ תורני   [רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א] הספיקות, 'ספק ברכה'[

 (שצג תש"פ )עמ'

איסור או מצוה, הסתכלות   -]אבן העזר, קידושין, אסור לקדש אשה עד שיראנה    ענייני שידוכים בהלכה

הגדול, לא יעשה כן במקומנו,  נישואי אשה לשם ממון, לשאת צעיר לפני    -בזמן השידוך, להשיא בן או בת 

רבי ]  [  גיורת, בדיקת דור ישריםבת תלמיד חכם, נישואי עם הארץ לבת כהן, נישואין עם בן או בת הנידה,  

 שצט(מה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני    [זאב יהודה סטארק שליט"א

החתן, אין  ]לא טרח להגיע לכבודהופעת אדם על מסך וידיאו  - פנים חדשות בסעודת חתן וכלה 

הגאון רבי אליהו מלכא ] וידאו קומפרנס[ תוספת שמחה לחתן בראייתו, מרבים בסעודה בעבורו, 

 (תיגמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני   [שליט"א

]זכויות יוצרים, לא יבוזו לגנב כי יגנוב, גניבת דברי תורה,   ראי מקומותבמ 'דבר בשם אומרו'אמירת 

אל תגזול דל, ציטוט דברי המקור כשראה את הספר עצמו אחר כך, ספרי ליקוטים, כשמחבר הספר 

מה טובו אהליך יעקב  -קובץ תורני   [רבי מתתיהו גבאי שליט"א] אוצר החכמה[ -השתמש בתוכנת חיפוש 

 (תיט)ו(, תש"פ )עמ' 

]שם קיצור, המעלה בהזכרת שמו המלא של ? האם אפשר לקרות לאדם בשם כינוי או במשפחתו

' ו'אורי' שהפכו ל'שניאור', שלושה שמות האדם, שמותיו של רבי יוסי איש הוצל, שמות נגזרים 'מאיר

לו לאדם, בעליה לתורה קוראים את שמו המלא, דקדוק בשמות גיטין, מתי החלו לקרות בכינוי,  נקראו

הקורא לחברו בכינוי האם עובר איסור, פענוח ר"ת מהרש"א, האם מקצרים שם שיש בו אותיות הוי'ה, 

  ת אדם בשם משפחתו, שם משפחה עברי או לועזי[האם אפשר לקרוא לאדם רק בחלק משמותיו, קריא

 (תכבמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני   [רבי אברהם יהודה הכהן רבינוביץ שליט"א]

 דעת מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל  -יותר    ורינצל מאיסור חמי עיוור' כשעי"ז  פנהכשיל אדם ב'לל

עת לשון הרע כדי לשכנע את המספר בטעותו, הכשלת המספר ב'נתכוין לבשר חזיר', נתינת מאכל למי ]שמי

שלא יברך ברכת הנהנין לקרבו לשמירת תורה ומצוות, חטא כדי שיזכה חברך, ראיות לדברי הגרש"ז  
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הריגת השביעית, רב הונא בדק בנו להצילו מכעס, היתר אויערבאך זצ"ל, השאלת כלי עבודה לחשוד על 

רודף להצילו מחטא הריגת הנרדף, האכלת נבילה מבשר כשר למומר ולא נבילת חזיר, העדפת הקפת הראש 

ע"י אשה, הצלה מריבית דאורייתא לריבית דרבנן, להסדיר גט מבעל ראשון למרות שתנשא כעת לכהן, 

בת,  השכרת מושב שאינו שומר שבת להצילם מקצירה ידנית בש קצירת קמח למצה ע"י מכונה יחד עם

אולם לחתונה מעורבת להצילם ממאכלות אסורים, בעל תשובה המקרב את הוריו הבאים אליו בשבת 

ברכב, לבקש ממעשן בשבת שיכבה סיגריה וינצל מהבערות רבות, מניעת גרירת רכב בשבת ע"י פניה לקצין  

ח זיהה סחורת טריפה שהיא אם הבחור כדי לחנכם באיסור לשון הרע, פקלקבלת אישור, 'עבדה' על בנות  

האם יעצרם מייד או ימתין לסוף החלוקה, חולה שרוצים לבודקו בשבת ואם יסרב יגבר חילול השבת, 

הנחת כסף כפיתיון לגנב, האם להודיע למתקרב שהתפילין אותם הוא מניח הן פסולות, פריעת ראשה של 

ת כשהנהג מחלל שבת ואמירת 'שבוע , מכירת מכונות גילוח, הזמנת מונית במוצאי שבאשתו של און בן פלט

טוב למרות שעד הגיעו לנקודת היציאה הוא נוסע קודם הבדלה, נתינת שוחד לדיין שכבר קיבל שוחד מצד 

 (תלומה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'   -קובץ תורני  ]רבי חיים מלין שליט"א[     שני כדי שידון דין אמת[

]מהר"ם מרוטנבורג, רופא חולי עמו ישראל ברך עלינו, כשעוצר לכוון בברכה פעם 'ברך עלינו'  צ'  אמירת  

 (רצבמה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -בץ תורני קו שליט"א[]רבי גדעון בן משה בין ברכה לברכה[ 

]הדליק נר חנוכה וכבה בזמן תוספת וקבלת שבת מבעוד יום    -קיום מצוות היום אחר תפילת ערבית  

יל שמיני עצרת, שופר שהגיע בסוף ראש השנה כשכבר קבל עליו שבת, סעודת ליל סוכות קודם הלילה, ל

ה חיובית ומצוה קיומית שזמן קיומה ביום, זמן תפילין בלילה, לילה  שבת מבעוד יום, תרתי דסתרי, מצו

 -קובץ תורני ]רבי מתתיהו דייטש שליט"א[  מתקצר ומתארך, ספירת העומר, ברית מילה, הפסק טהרה[

 (רעחמ' מה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )ע

כלה בשבת שבע ברכות נרדמה לפני זמן הדלקת נרות שבת, האם קונסים אותה להוסיף נר כל 

]פעם ראשונה, אין קונסין כשאין הרגל, כבוד חתן וכלה, טעם הקנס, ומתי קונסים, האם קונסים ימיה? 

פעילה את גם באנוס, חולה, שעון שהתקלקל, סמכה על בעלה שיזכיר לה, כשהיה חשמל דלוק בחדר, ה

שעון השבת, הדליקה פחות ממה שרגילה להדליק, התארחה בבית אחרים ושכחה להדליק, גבר ששכח 

להדליק, שחורים ששכחו להדליק, בעל המדליק בשם אשתו האם מדליק גם את נר הקנס, הדליקה בבין 

 ה, כשבעלה השמשות באמריה לנוכרי, שכחה להדליק ביום טוב, שכחה להדליק נר שבת והדליקו נר חנוכ 

  הדליק בטעות במקומה, הדליקה לפני פלג המנחה, בעלת תשובה המתחילה להדליק האם תוסיף נר לקנס[ 

 (רצומה טובו אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ'  -קובץ תורני ]רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"א[ 

]לחם משנה מפת הבאה בכיסנין, גבר  ]רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א[בית ההוראה הכללי שאלות מ

ששכח הדלקת נרות שבת האם קונסים אותו, חלאקה בראש חודש, צוואת רבי יהודה החסיד, הוספת 

כל מיונז לקופסת שימורי טונה ואכילתו ללא טבילת הכלי, אכילת מאכלי חלב כשעל השלחן שאריות מא

מגש לכסא ילדים האם מותר להאכיל בו בשר וחלב בזה אחר זה, לבישת בגדי שבת לשמחה ע"י בשרי, 

אבל, הלבשת פיג'מה לילדים בשבת כהכנה לשינה קודם הבדלה, האם מותר לשמרטפית ]בייבי סיטר[ 

ת להפריד בין ילדים קטנים, וכן מורה בכיתה, הלבשת פאת ראש גבר לאשה לצורך מסיבה, תחפושו

מה טובו  -קובץ תורני לא ילבש בהצגות חיקוי שטריימל, חיקוי ציצית, ברכה על הגעלת כלים[  בפורים,

 שיב(אהליך יעקב )ו(, תש"פ )עמ' 

מה טובו אהליך יעקב )ו(,  -קובץ תורני חתן שאינו שומר תורה ומצוות האם פוטר מאמירת לחנון? 

 תקו(תש"פ )עמ' 

]בשמן כותנה, נרות שעוה, נרות פרפין, מנים פסולים, שמן זית, הבהוב הפתילה, אור הדלקת נרות שבת 

מלון, כיבוי אור החשמל קודם הדלקת נרות נרות שבת, הדלקת נרות  הדלקת נרות בלובי שלהחשמל, 

 אשיחה בחקיך, תש"פ בערב יום טוב, הנהגת יוצאי תימן, שתיה אחר הדלקת נרות[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47384
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_65_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_09_57_80.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 וישב פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 ת הרביםלתועל

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

]ברכה לבטלה, האם למדני   תה חונן' במוסף ונזכר אחר בא"י האם יאמר 'למדני חוקיך'?'אהתחיל  

חוקיך הוא 'הפסק' בשמו"ע או 'תיקון', שכח יעלה ויבוא בר"ח ונזכר אחר בא"י של ברכת מודים, האם 

ר לה ואיסו'הטוב שמך ולך נאה להודות' או 'למדני חוקיך', איסור ברכה לבט -קודם שחוזר לרצה יאמר 

 (מחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני הלכה מראשי החבורות בישיבת מיר הוצאת שם שמים לבטלה[

   אספקלריא, תש"פ )עמ' מא(  ]כגון עבודה זרה, נבילה, וחמץ בפסח[איסורי הנאה? האם מותר להריח 

   אספקלריא, תש"פ )עמ' נא(החלפת התפירות בבתי התפילין  

   אספקלריא, תש"פ )עמ' נד(ביאור דברי הגר"א על עצם הלוז שלא טעמה מעץ הדעת  

  ]כללי הצדק הטבעי[ מצווה ש"הסברא וההגיון מחייבים לעשותה", האם חובה לקיימה מן התורה  

   אספקלריא, תש"פ )עמ' סד(

, יין מבושל ר, האם עדיף לקדש על יין לא מפוסטר, והאם עדיף לקדש על יין יבש ללא סוכ] יין לקידוש

 (סואוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -בירור הלכה  יין עם דבש, יין חביב[

, הבעל טען שאינו חייב במזונות ילדו מפני שומרי מצוות התגרשו בעל ואשה שאינם]הוכחת אבהות  

הבעל הוא אבי הילד, הצדדים בקשו לערוך בדיקות מדעיות בכדי להוכיח לדברי האשה שהילד אינו שלו. 

  דבר חוק ומשפט, תש"פ , נאמנות אב לפסול את בנו, קבילות בדיקות גנטיות להוכחת אבהות[טענתם

זוג העומד להנשא, סב החתן הוא גר, צד הכלה אינו מודע לכך, האם צריך או מותר לגלות לצד 

]לא תעמוד על דם רעך, חובה לגלות מום קבוע של אחד הצדדים, מום ביחוס, מום שאינו מהותי[ השני? 

  דבר חוק ומשפט, תש"פ

בהמה, 'ממרח' נאסר משום שיער מהסרת מו אב מלאכה כ'ממחק' ]כלים סבון  -שטיפת כלים בשבת 

משום מוליד רמ''א אסור להשתמש בשבת סבון מוצק: ל וה. וסותם פי החבית בשעמו  ממחק, כ תתולד

מוליד ריח: אין . מערב שבת כין מי סבון. הסבון כליםסבון נוזלי: . סבון רך: משחת סבון .מתיר "אוהמג

 מק הפשט, תש"פוע [השוטף בכלים, ולא בידיבריח  חשש

באיסור דרבנן ע"י אמירה  וניתן לעשות זאת באיסור תורהלחלל שבת אב שציוה בנו לעבור 

 הגר"א גניחובסקי [ציווי האב בבין השמשותית, ביצוע כרמלהכנסת מאכל הנמצא בכיבוד אב, ]לנוכרי 

 , תש"פזצ"ל

ולב, במה ת כפים ויכול לבחור בין קיומה פעם נוספת לבין נטילת לכהן שכבר קיים מצוות נשיא

]נשיאת כפים היא תדירה, נשיאת כפים אינה שווה בכל כי היא מצוות כהנים, ברכת כהנים ג'  יבחר? 

 , תש"פזצ"ל הגר"א גניחובסקי [מצוות עשה

הן כשביצוע של אחת מכיבוד אב,  ], איזה יבחר?  ןת וניתן לבצע רק אחת מהלו אב מצווה בנו לבצע שתי פעו 

ביותר מחומש  פחות, יותר מחומש ממונו ואחתהוצאת ממון, כששתיהן עולות כסף אך אחת מהן בכרוך 

 , תש"פזצ"ל הגר"א גניחובסקי האם דוחה ל"ת[ 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

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