
 

 

 

 להורדה( )קישורים לשיעורים מודפסים                 וישלחפרשת למקומות  ימרא      

 

 מעדני אשר, תשע"ג   []לב, ד  בשבת, בחול, בבית הכסא המלאכים המלווים את האדם

 עולמות, רלג   [לב, ד]  שליחות לדבר עבירה )וישלח יעקב( שליחות

 עולמות, קפב   [לב, ד]מדאוריתא ומדרבנן   (וישלח יעקב)  חזקה שליח עושה שליחותו

 תורה והוראה, תשע"ד   []לב, ז  לימוד תורה במקום רחוק תלמוד תורה או כיבוד הורים

 מעדני אשר, תשע"ד     עומקא דפרשא, תשע"ד   []לב, ח  דורון תפילה ומלחמה אין סומכין על הנס

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   []לב, ט  מצוותבהצלה, בקיום אחד ודאי או כמה בספק 

 אשכול יוסף, תשע"ה   [לב, יב]חששו של יעקב שימות עם בניו ביום אחד  

 מעדני אשר, תשע"ג     המאור השבת, תשע"   [יז, לב]  משלוח המתנות לעשיו  לא תחנם במתנה לגוי

 מעינות מהרצ"א, תשע"ד    הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   [לב, לג]הנשה  איסור הנאה מגיד 

 אשר ליהודה, תשע"ד    הגר"א עוזר, תשע"ה    הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   [לב, לג]אכילה שלא כדרך    איסור גיד הנשה

 מחמדי התורה, תשע"ד   []לב, לג  קודם מתן תורה ואחריו, לעתיד לבוא"עד היום הזה" בגיד הנשה 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   []לב, לגהזאה מאפר פרה אדומה, כולל גיד הנשה ?  

 זרע ברך, תשע"ה   [לב, לג]  וכן איסור אבר מן החיגיד הנשה בבהמה האסורה באכילה 

 עולמות, קל   [לג, י]  לרשעים, מתי מותר, תארי כבודאיסור חנופה  

 הגר"א עוזר, תשע"ד   [לד, יב]ברש"י(  -)הרבו עלי מוהר ומתן חיוב כתובה

 , תשע"גתורה והוראה   [כה, ד]ל  , איש, אשה, גוימצוותבן י"ג ל בר מצווה, גדלות הגוף או הדעת

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   [כו-]לד, כה  מדין רודף עתידי הריגת אנשי שכם

 מחמדי התורה, תשע"ד   []לה, ב הטהרו והחליפו שמלותיכם( )מלבוש נקי בתפילה 

 אשכול יוסף, תשע"ד   []לה, יט  יולדת, בדרך, כבוד לאה העדר ההספד במיתת רחל

 נוה ההיכל, תשע"ג   []לו, יד  שם רשעים ירקב, הלכה או קללה נתינת שם של רשע

 

 

 

 

 

 עמ'( 68) והפילפול ש, על דרך ההלכה החידושלחלפרשת וי "יקרא דאורייתא"תדפיס מתוך הספר 

 

 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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