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 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"
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להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 
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 (חינם )קישורים להורדה     מקץפרשת 
 

  ]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

 ינוךיסודות הח

 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

 שליט"א שיעורי הגר"א עוזר

 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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47574&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=47574&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=47574&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=47574&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=


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 מקץ פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 לע"נ מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

 

מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, האם גם בבין ]חשב לעשות מצוה ונאנס ניסה להגיע ללויה ולא הצליח 

, ידעו מראש שלא יספיקו, התחיל במצוה בזמנה ויודע שיסיימה אחר זמנה, האם כל שיירת אדם לחברו

הרכבים היא שיירת לויה אחת, כבוד הנפטר ע"י ההמון גם אלם לא הגיעו,  להתכנס במקום אחר לכבודו 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מה( רע"א, נגד רצון הנפטר[ עשה דודו שלשל הנפטר כמו סעודת החתונה ש

 

   הערבות הממונית בהלכה נושא בפרשה:

 

 ]ערב, וערב קבלן[ בעל גמ"ח הדוחה מועד תשלום לחייב, האם ערבות הערבים מוארכת בהתאם?

 משא ומתן, תשע"ו ]מג, ט[)אנכי אערבנו( 

י הערב לחזור בו אהאם רש ,]האם מצוה להיות ערב, למי, מה כלול בערבות )חלק א( הערבות בהלכה

  ו"תשע ,תורה והוראה[ ?מקבלת הערבות

, דינו של ערב המקבל אחריות על ההלוואה לאחר שכבר הועבר הכסף ללווה]ערבות בהלכה )חלק ב( ה

 תורה והוראה, תשע"ו [איך נעשה אדם 'ערב קבלן', ומה המנהג בכך כיום?, ערבות על רווחים

והערב יודע שהוא  כאשר הלווה כופר בהלוואהקודם ההלוואה, חתם ערבות ]חלק ג( הערבות בהלכה )

 תורה והוראה, תשע"ו[ פנינו ואין אנו יודעים מה היה טועןבהלווה אינו , כשמשקר

 בינת המשפט, תשע"ד '[קבלן 'ערב ללשון 'רבע'בין לשון ] שטרנוסח ערבות בסתירה ב

נוה   ]איזה ערב היה יהודה, ערב רגיל או ערב קבלן, שנים שגנבו, שנים שלוו, שותפים[שיעבודו של ערב 

 ו"נוה ההיכל, מקץ תשע   ג"ההיכל, ויגש תשע

, ערבות על גופו ולא על הממון, ערבות בבן נח, האם נפרעין מן הערב תחילה]הלכות ערב ממעשה יהודה 

 ב"מעדני אשר, תשעלן[ האם יהודה היה ערב קב

מדוע ערב קבלן בתנאים  ,ערב על נדוניה שאינו ערב קבלן] האם ערב קבלן ב"תנאים" חייב לשלם

 בינת המשפט, תשע"ה [מתחייב ערב קבלן בזמן הזהכיצד  ,בזמנינו לא משתעבד
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 מקץ פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

]מצוה או עבירה, האם כשלא חותם למי שלא חתם לו עובר על "לא הימנעות מלחתום על ערבויות 

 וישמע משה, תשע"התיקום"[ 

]בעיני ביה"ד היא נראית תקינה, אך גרפולוג מחווה  שחתימתו על שטר הלוואה זויפה טועןהערב 

 וישמע משה, תשע"דדעתו שהיא מזוייפת[ 

, קיבל עליו אחרה הסחורה בנזק ערבות שפורטו בה סוגי נזק, וניזוק]כתב  חיובי ערב בנזק שאינו מצוי

אחריות נגד שוד בספינה ובעל הספינה בעצמו שדד, הרחבת הערבות למקרים מצויים, המשמעות לגבי 

 נוה ההיכל, תשע"ו ערבות יהודה[

 

 בטחון והשתדלות נושא בפרשה:

 

שהאדם בוטח ככל , איך משרשים בטחון, הנהגה בחיוב השתדלות]השתדלות מיותרת, השתדלות בטחון ו

להתחזק , בטחון בזה"זן, הנפק"מ בין אמונה לבטחו, ושואף לרוחניות ופחות לגשמיות, יש לו יותר פרנסה

   עומקא דפרשא, תשע"ג    כאיל תערוג, תשע"ה  )ויהי מקץ שנתים ימים( ]מא, א[ [השתדלות ב' פעמים, בבטחון

 איש לרעהו, תשע"ז  שפת אמת, תרנ"ט   דרכי החיזוק, תשע"ו   ו"נשיח בחוקיך, תשע   תשע"ו

ן", מהו "ביטחון", הלימוד מפרשת "בטחו על בתורה נצטווינו יכן]ה בעניני פרנסה -בטחון והשתדלות 

ה' האם יוסף נתבע על העדר לטוב זו גם' גמזו איש נחום, ידיך מעשה בכלהמן, הרבה שלוחים למקום, 

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

 שמקורו בטחון "מזוייף", דסלר הרבר[ חמש דרגות הביטחון במשנת כפול יבוא ימעיט ואם כפירה,

 רבי דברי, אומנות בנו לימוד ל, ישרא בארץ טחוןיהב גתדר , ציבורה  כלל של הבטחון דרגת, בעצלות

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

 חסרוןו ב יש האם - לרכב וביטוח וגניבות שריפה ביטוח מפני ', ה הדעת בעבודת ישוב, עוולה ממעשי

  (חלק א)  עולמות, רפב ן"[בטחוב"

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

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

הרמב"ן "מה חלק לרופאים  דברית, המלך שגנז את "ספר הרפואו חזקיה, ין ההשתדלות בשעת מחלהלב

רפואה הימנע מהאם מותר לחולה מסוכן ל, חובת ההשתדלות ברפואה "אלטרנטיבית", ה' בבית עושי רצון

ו שנתן רבו -גשת למיון בשבתרופא לקיבל הפניה מחולה שת, ברפואה "אלטרנטיביקבל טיפול "רגילה" ול

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

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

ים חסרון האם יש בביטוח חים, הטבע שיש סיכוי לרפואת תפילה על חולים שלא נראה בדרךם, מחכ

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

    במשנת הפרשה, תשע"ד]ביאורו של הרבי ר' זושא[ מידת הביטחון 

 שע"דשבילי פנחס, ת    מדי שבת, תשע"ו ]בקשר לפרנסה בשנת השמיטה[מידת הביטחון 

 עומקא דפרשה, תשע"ב  ]בקשר לפרנסה בשנת השמיטה[מידת הביטחון 
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 כבוד המלכות נושא בפרשה:

 

 לקוח ועזריה, מישאל חנניה יוסף, אליהו, דניאל,ן, יעקב אבינו, הכה אהרן, רבנו שה]מ כבוד המלכות

, טעם הדבר, הברכה על ראיית מלכי ישראל ומלכי אומות העולם, לעולם ישתדל אדם לרוץ מלכותל בודכ

לקראת מלך שאם יזכה יבחין, האם יש דין מלך בזמן הזה, במשטר דמוקרטי,  ברכה על ראיית מלכה, 

שיירת  מלייתו, מלך או נשיא יהודי של מדינה זרה, גדרי ראיית המלך, דמותו או כבוד פ רשע, ישראל מלך

, מלך הלבוש בגדים אזרחיים, או בחדרו בארמון ללא גינוני מלכות, חי בשידורפת, משק באמצעותהמלך, 

מלך הנמצא בביקור מחוץ לממלכתו, לעבור על איסור דרבנן לברך מלך, ביטול תורה לצורך זה, ברכה על 

     ג"אורות הגבעה, תשע    עולמות, רלט  ד[ברש"י( ]מא, י-)ויגלח ויחלף שמלותיו  מלך המשיח שיתגלה במהרה[

  ברש"י( ]מא, יד[-שמלותיו)ויגלח ויחלף   ]במקום 'וגלח' כדרכו[מדוע תרגם כאן אונקלוס ויגלח 'וספר' 

 במשנת הפרשה, תשע"ו

 שלמים מציון, תשע"ז ]חי נושא עצמו[רכיבה על בהמה ביום טוב מפני כבוד המלכות 

מלאכת מחשבת, ברש"י( ]מא, יד[  -)ויגלח ויחלף שמלותיו ]בתער, בחג[תגלחת יוסף מפני כבוד המלכות 

 שלמים מציון,תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ח    עיון הפרשה, תשע"ב עמ' מב(  רוממות, תשע"ז   תשע"ז

 

 ]בשבת ובחול[ : מאסרנושא בפרשה

 

, מדוע לא נאסרו באותו בשבתעצים  במקוששו במגדף :במאסר שימוש תורהב]עונש או הגנה  -מאסר 

, העדים טרם נחקרוועבירה  חקירת החשוד, או כשיש עדות על האם מותר לעצור "חשוד" לשםתא, 

, מאסר כעונש, או רק כאמצעי הגנה מפשיעהמאסר עד מות,  -"ערובה" כחלופת מאסר, הכנסה לכיפה 

, "דלקיום פסק בי כפיה ממוני, כאמצעי חוב לתשלום כפיה אסר כאמצעי, מהסמכות לאסור לזמן קצוב

 עולמות, רנט   [ ן" בשבתאיסור עשיית "די"צידה באדם", או  -בשבת הכנסה למעצר או מאסר 

      תורה והוראה, תשע"גתורה  בדין מאסר 

  ]יחדו אחד מהם, יהרגו ואל יעברו[ ?טל את שמעוןאת כל האחים ושחררם ורק אז נ יוסף מדוע אסר

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   ]מב, כד[)ויקח מאתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם( 

ו יהיה לי עבד ואתם תהיו )אשר ימצא את ]עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם[מאסר רבים בשל יחיד 

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' נז( נקיים( ]מד, י[

 גבעה, תשע"גאורות ה  ]איסור צידת אדם[מעצר אדם בשבת 

 ד"ההיכל, תשע נוה  אדם[ צידת ]איסור בשבת עבריין או פורץ לכידת

   תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג  אדם[ צידת ]איסורמעצרו של מקושש העצים בשבת 

 אורות הגבעה, תשע"ג  איסור צידה בשבת וצידת אדם
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 מו להצלת הזולת : סיכון עצנושא בפרשה

 

   נועם אליעזר, תשע"ח  )ונחיה ולא נמות( ]מג, ח[האם בנימין היה חייב להסתכן לרדת למצרים? 
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

נוה    שמעתתא עמיקתא, תשע"ו ]יד, יד[)וירק את חניכיו( סיכון עצמו להצלת הזולת, חובה או רשות 

     ד"ההיכל, תשע

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 םגוררתו או לסטי

נה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם רשאי להסתכן ]הנהגת הגר"ח יש  חיוב להיכנס  לספק סכ
מבריסק והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החולירע[, מהו אחוז הסיכון שצריך להסתכן, הגדרת "סכנה" 

הדוחה שבת לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות, הסתכנות להצלת רבים או כלל ישראל,  פנחס בהריגת 
יים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת לחבלן זמרי, השתתפות בניסויים רפוא

מגופו איבר  יתתכרלאדם להסתכן במותר בפירוק מטעני חבלה להציל נפשות, תרומת איברים: האם 
, האם דינו של רופא שונה והאם יש חיוב לעשות כןאת חברו ]מסכנה ודאית[, כדי להציל ]בספק סכנה[, 

ליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה המטופל, מכל אדם אחר, ומוטלת ע
תרופה המצויה בידו של חולה שיש רק ספק סכנה לחייו, האם חייב לוותר עליה עבור חולה שנשקפת 

לחייו סכנה ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שנים הנמצאים בסכנה שווה, בשדה הקרב האם חייב 
יל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנות כדי להביא חובש להסתכן להצ

 עולמות, שיג  חללי ישראל הי"ד לקבורה[

 

 שאר עניני הפרשה: 

        ב"עומקא דפרשא, תשע    ב"אורייתא, תשע  ]מא, א[ )ופרעה חולם(האם יש בהם ממש?  -חלומות 

     חלק ב'-ב"תורה והוראה, תשע    חלק א'-ב"רה והוראה, תשעתו

ברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, מי שנידוהו , דמנפטר ותבנדרים, בממונות, הורא]דברי חלומות 

עוד מצינו בדברי , אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים, נבואהחד בשישים לא חלוםבחלום צריך התרה, 

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

 דר בחלוםומגלה היכן המעות ומודיע למי הם, הנו [, נפטר שבא לבנו בחלוםע"פ סימנים שנתגלו בחלום

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

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

חלם , מכירת חלומות -ם חלום רע האם רשאי למוכרו לאדם אחר עליה, חלרופאים אחרים ממליצים ו

הזמין כרטיס , וחברו שמע בקולו וזכה האם צריך לשלם דמי תיווך לחולם  יזכהשחברו יקנה כרטיס פיס ו

 עולמות, רלה   [מהטיסהימנע האם  טוסטיסה וחלם שאביו מזהירו לא ל

 ד"אשר ליהודה, תשע  ]מא, יד[ )וישלח פרעה ויקרא את יוסף( נשתטה המשלח 

]שביתת בהמתו, חי נושא את עצמו, שבות, מחמר, רכיבה על מרכבה רכיבה על בעל חיים בשבת ויו"ט 

אותו במרכבת )וירכב מצרית הרתומה לשני סוסים, מרכבת המשנה, שניים שעשאוה, צער בעלי חיים[ 

 שלמים מציון, תשע"ז  המשנה אשר לו(  ]מא, מג[

]לידת בני יוסף, לידת יוכבד, קודם מתן תורה, מדאורייתא או מדרבנן, מי שלא פריה ורביה בשנות רעב 

 נועם אליעזר, תשע"ח ( ]מא, נ[, ברש"ים בטרם תבוא שנת הרעב)וליוסף יולד שני בני קיים פו"ר[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_10_75.pdf
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_10_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_10_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_03_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_03_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_11_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_11_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_11_74.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/313.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/313.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/63_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_09_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_09_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_09_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_10_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/235_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/235_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_10_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_10_57_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_10_57_78.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 מקץ פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ג"תשע אשכול יוסף,]מא, נה[   מדוע מל יוסף את המצרים? 

]לטובת שמעון לסדר לו כפרה, או לטובת יוסף מפני מסוכנותו  ?מדוע נטל יוסף את שמעון מכל האחים

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  לעיניהם( ]מב, כד[)ויקח מאתם את שמעון ויאסור אותו  של שמעון[

 )וכסף משנה קחו בידכם( ]מג, יב[ ]נשים, רבנים, פסוקים[ ות הכסף החדשים של בנק ישראל שטר

   ירחון האוצר )יא( תשע"ח, )עמ' רנא(     אספקלריא, תשע"ח )עמ' נד(

 ו"זרע ברך, תשע]מג, טז[   (והכן וטבוח טבח)הכנת שולחן מערב שבת 

)ויאמר השלום אביכם הזקן  ]לפני עיוור, מחילה[האם להקדים שלום למי שיתכן ולא ישיב לו שלום? 

  (באספקלריא, תשע"ח )עמ' מ אשר אמרתם( ]מג, כז[

]שר הטבחים, הבדל בין צאן לבקר, הן נזבח את תועבת מצרים, הבדל בין העם האם אכלו המצרים שה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כג(  כי תועבה היא למצרים( ]מג, לב[ ) לפרעה[

)וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האוכלים  מי הם המצרים, ומדוע לא אכל יוסף עמהם?

  משך חכמה ע"פ בינת החכמה, תשע"חאתו לבדם( ]מג, לב[ 

 זרע ברך, תשע"ו]מד, ג[  (  הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם)ולך מעיר לעיר ברכת הגומל לה

]גם אם ירד מחיר החפץ, מפני נזק או סיבה אחרת, טענת הרי שלך לפניך בגנב המחזיר את הגניבה 

 נוה ההיכל, תשע"ב  אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד( ]מד, יז[)זלן מחויב להשיב[ גנב מחויב לשלם וג

 

 בת חנוכהשערב  מענייני דיומא:

 

הקצאה בטעות, החליט להשתקע ]יש לו רק נר שבת והוא קודם מדין שלום בית, הדליק נר חנוכה בטעות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  בישראל בטעות[

 מקץ, משה וישמע האם אשתו תכלול הברכה בהדלקת נרות? - לברך על החנוכיהבערב שבת שכח 

 תשע"ה

   תשע"ג חנוכה, עמיקתא אשמעת  ובמוצ"ש? בערב שבתהיכן ידליק  -המתארח בשבת בחנוכה 

 הגר"א רובין, תשע"א

, גניחובסקי א"הגר   האם יכוון לחנוכה? -, ומדליק אור לחולה ב שבתשכח להדליק נר חנוכה בער

 תשע"ד מקץ

נאי ליום אחד, הסועד באקראי בבית חברו, לבדו או ]מבחן התושבות באכסהנוסע מביתו לשבת חנוכה 

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קכ(  עם משפחתו, מינוי שליח להדלקה, השכרת ביתו לאחר[

נרות הדולקים, ויוכל לברך?   אחר שבעה"ב הדליק, האם יוסיף מעט שמן לבערב שבת אורח 

 )עמ' ט(  משנתה של תורה, תשע"ו

]הכנת שמן בחנוכיה, לצורך הידור בשמן זית, צורך מוסיף אמירה לנוכרי לצורך הדלקת נר חנוכה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זוהולך[ 
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 ובליל שבת יסעד אצל הוריו, וכשיחזרו ]ועיקר הפרסום הוא לבני הבית[ המדליק בתוך ביתו 

 וישמע משה, תשע"והביתה כבר יכבו הנרות, האם עדיף שידליק בחלון הפונה לרה"ר? 

 האם יש חיוב להדליקו עוד הפעם כיון שנכבה קודם זמן הדלקה? שכבה בערב שבת, נר חנוכה

 נשיח בחוקיך, תשע"ו    מעדני אשר, תשע"ג
האם בשבת אסור להשתמש בנרות החנוכה לאחר החצי שעה, כיוון שהיה מוקצה בין השמשות?  

 תשע"ו ,מעדני אשר

 שלו? םת הדלקת נרות חנוכה לבית שמאי הרי השמן והפתילה אינאיך אפשר לצאת בשבת מצו

 תשע"ג ,מעדני אשר

הרי גם קידוש היום הוא ]של חנוכה[, נר חנוכה קודם לקידוש היום מפני פרסום הנס  מדוע

 תשע"ו ,מעדני אשר ?לם[ ]עדות על בריאת העופרסום הנס 

   טועמיה, תשע"ונר חנוכה שהזיק והמזיק בערב שבת  

אם הני כניסת השבת. לאחר כעשר דקות כבה הנר, ת כחצי שעה לפבבערב שדליק נר חנוכה ה

 דפי עיון, תשע"ז, אשו משום חציו בתר מעיקרא[ "שר]זמן הדלקת נר חנוכה בעש? להדליקו מחדחייב 

 

 שבת חנוכה

]מוקצה כיון נוכה משמן שהיה תלוי כנוי בסוכתו? האם מותר לאדמו"ר לחלק לחסידיו בשבת ח

 וישמע משה, תשע"זשהוא מיועד להדלקה ולא לאכילה, מכין משבת לחול, מתנה בשבת[  

 א עמיקתא, מקץ תשע"ושמעתהאם חוזר לאומרו שוב?    -הזכיר 'יעלה ויבוא' לפני 'רצה' 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו ?רשום סדר הדלקת נר חנוכה והאם מותר לטלטל בשבת דף עלי

 

 חנוכה מוצאי שבת

 בנתיבות רבינו, תשע"ה    מעדני אשר, תשע"גמה קודם נרות או הבדלה   -מוצ"ש חנוכה 

תו בשבת חנוכה וחוזר במוצ"ש לישיבה, האם ידליק בבית בזמן או בחור ישיבה הנמצא בבי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ובישיבה מאוחר, או בישיבה ע"י שליח בזמן? 

וכבר בירך 'להדליק נר שכח במוצ"ש "אתה חוננתנו" במעריב, ומדליק חנוכיה לפני ההבדלה, 

 וישמע משה, תשע"זשל חנוכה', האם יאמר 'ברוך המבדיל', קודם ההדלקה, או הוי הפסק? 

 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

    לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, ףרלהצט

 @gmail.comkishurtoraח את המילה 'צרף' לכתובת  של
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