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 תולדותפרשת 

 ( חינם   )קישורים להורדה
   ב'[]לפי סדר א'   קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

  

 מבית 'צוף'  - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 קיך וחאשיחה ב

 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

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 איחוד בחידוד ה

 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 

 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 

 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 

 לקבלת העלון מידי שבוע,

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת   

kishurtora@gmail.com 
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=
mailto:kishurtora@gmail.com


 

ות  עשרלצפיה ב

שיעורים על  

 תולדות  פרשת

 באתר "בינינו" : 

 

למאגר עלוני  

שת השבוע  פר

 ומועדים 

  )גם משנים 

 קודמות( 

באתר "בינינו" : 

 

ניתן להעביר או  

להפיץ דף זה  

 לתועלת הרבים 

  בתנאי שלא ו 

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 

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

   תאומים

 בר מצוה 

 קטן שהגדיל 

   ורמיה  ר  שק

  מכירת הבכורה מעשו ליעקב

 מחילת עוונות חתן

 הסומא והלכותיו

 בישולי עכו"ם ומומר 

 

 ... שאר עניני הפרשה 

 

 מעניני דיומא: אכילת פירות חורף 

 

 נושאים אקטואליים: 

 

 

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות  עשרלצפיה ב

שיעורים על  

 תולדות  פרשת

 באתר "בינינו" : 

 

למאגר עלוני  

שת השבוע  פר

 ומועדים 

  )גם משנים 

 קודמות( 

באתר "בינינו" : 

 

ניתן להעביר או  

להפיץ דף זה  

 לתועלת הרבים 

  בתנאי שלא ו 

יבוצעו בו  

 שינויים 

 

   תאומים  נושא בפרשה:

 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לב(    התאומים?בלידת האם רבקה היתה מופתעת 

 אשר ליהודה, תשע"ד    [כה, כב]  )והנה תומים בבטנה(ירושה בתאומים 

   נועם אליעזר, תשע"ט    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    [כה, כב]   ]בכור ללידה או ליצירה[ בכור בתאומים   

 שיעורי הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א     אשר ליהודה, תשע"ד   עומקא דפרשה, תשע"ז

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סז( דה  בכור ליצירה ובכור ללי

"ראש של  בכורה  יש  בלבד?  האם  אונו"  בדבריו[  ית  ודיון  מוילנא,  הגאון  מ]דברי  חשבת,  מלאכת 

 שע"ט ת

יעקב  עניני תאומים   תאומים,  במילת  שהחיינו  בתאומים,  המילה  סדר  בתאומים,  מילה  ברית  ]ברכת 

ב זהים,  תאומים  כתאומים,  התאומים ועשו  ליצירה,  או  ללידה  ראשון  פרצי,  בן  איש  בתאומים,  כור 

 עומקא דפרשה, תשע"ז   [כה, כב ]   )והנה תומים בבטנה( והצעיף[

האם ,  שונים ]חיצוניים ופנימיים[תאומים הנולדים כשהם מחוברים בחלקי גוף  ]  תאומי סיאם בהלכה  

בכור שנולד   יפדובכמה סלעים  ם, אדם עם שני ראשים היכן יניח תפילין, נחשבים כגוף אחד או כשני גופי

 ה, האם מצות פריה ורביה • חליצה • מלקות • גירות • דיני ירושבדינים שונים:    אלותם, שעם שני ראשי

ל האם  נשים,  לישא  רשאים  זכרים  סיאם  סיא תאומי  תאומות  משתי  אחת  לקדש  הפרדת מותר  ם, 

מחוברות בבית החזה, לאחת היה לב תקין ולשניה חצי לב ]מערכת העצבים ושאר חלקי   שהיותאומות  

דיון בדבריו, מדין  והורה הגר"מ פיינשטיין להשאיר בחיים רק את בעלת הלב הבריא,    הגוף היו נפרדים[

"טריפה" ועל כן מותר    א, או כי השניהבעלת חצי הלב נחשבת כ"רודף" לתינוקת בעלת הלב הברי  רודף

שניהם  להמית כי  או  הגוה,  כל  את  להחיות  כדי  אחד  אבר  לחתוך  ומותר  אחד,  תאומי  ף.  גוף  להפריד 

ד,  ת חיים מיידית, ומטרת ההפרדה כדי לשפר את איכות חייהם בלבאשר לא נשקפת להם סכנסיאם, כ

סיאם  הפ תאומי  של  הריון  הפלה  סקת  חיי או    באמצעות  את  להציל  לנסות  ואז  הלידה  עד  להמתין 

   עולמות, רלא   ה[התאומים על ידי הפרדתם זה מז

 קונטרס איך נשיר, תשע"ח )ק"פ עמ'(  ]ובת מצוה, אבילות החורבן[שירה בבר מצוה 

וברית מילה לתאומים   עושים מצוות חבילות חבילות    -בר מצוה  ניני הלכה  פ  ]סעודת מצוה[אין 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לד(-מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר

 ע"ט )עמ' כח( יא, תשאספקלר    ? מי נחשב הגדול -אחים תאומים שנולדו בב' אדרים 

 ט אדר א' ואחיו בתחילת א' אדר ב' ושנת העיבור אינה מעוברת"תאומים שאחד נולד בסוף כ 

גדול, מי הוא פטר  ]השני יהיה בר מצוה חודש לפני הראשון, האם הוא גם נחשב 'אחיו הגדול', כיבוד אח  

פניני הלכה ]ראשי חבורות בישיבת    רחם לפדיון, מצב הלכתי או מצב גופני, אמת עובדתית ואמת הלכתית[

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לב(  -מיר[

, סחיטה, גידולי קרקע, כבוד הבריות, מתז ניקוי, מגבוני נייר]מגבונים לחים,  הטיפול בתינוק בשבת   

 ( ח"ג)  (ח"ב)   (ח"א)עומק הפשט, תש"פ [ נוחות הבריות

    (מאאספקלריא, תש"פ )עמ'   'שבת וששת ימי המעשה' -'יעקב ועשיו' 

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_06_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_06_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_77.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/231.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_19_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_19_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_240_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_241_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_241_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_241_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_242_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_80.pdf


 

ות  עשרלצפיה ב

שיעורים על  

 תולדות  פרשת

 באתר "בינינו" : 

 

למאגר עלוני  

שת השבוע  פר

 ומועדים 

  )גם משנים 

 קודמות( 

באתר "בינינו" : 

 

ניתן להעביר או  

להפיץ דף זה  

 לתועלת הרבים 

  בתנאי שלא ו 

יבוצעו בו  

 שינויים 

 

   בר מצוה  נושא בפרשה:

 

]גיל חיוב מצוות בבני נח, בן נח שהתגייר כקטן שנולד, בגוי הבא    ?האם יתכן גדול שחוזר ונעשה קטן

במיעוט המקפיד שבדיני ישראל אינה חציצה ואצל גוי לכאורה להתגייר בשעת הטבילה יש עליו חציצה  

  עשר עטרות, תשפ"א הוי חציצה, כיצד נדון את טבילתו, גר קטן[

הי עשו אי יודע ציד איש  )ויגדלו הנערים וי   ?הפוך ל"עשו" הבאהאם עשינו די כדי למנוע מילד נוסף ל

 בארה של תורה, תשע"ט  שדה( ]כה, כז[ 

הבחירה  את  ממנו  שללו  לא  עשו  של  הטבעיות  איש    נטיותיו  ציד  יודע  אי  עשו  ויהי  הנערים  )ויגדלו 

 דברי אמת, תשע"ט   ( ]כה, כז[שדה

]מתנה לבר מצוה הדעת, יצר הטוב, גדלות בבן נח, מקצת היום ככולו מאימתי נעשה בר מצוה,  בר מצוה  

לכלל ישראל,   ניין, נוסף ערבטעמי השמחה בבר מצוה, גדול המצווה ועושה, קיבל יצר טוב, מצטרף למ

ברכת   לבן,  או  לאב  שפטרני  ברוך  ברכת  בשמחה,  מצוות  עול  קבלת  האב,  של  החינוך  מצוות  נשלמה 

 שה, תשע"ו עומקא דפר   ]כה, כז[)ויגדלו הנערים, ברש"י( שהחיינו לבן, ברכת שהחיינו על תפילין חדשות[ 

הראשונה   בפעם  מצוה  קיום  על  ופדיון  שהחיינו  מילה  מצוה,  טבילת  נישואין,  מצוה,  לבר  ]תפילין 

 עולמות, תע  הבן, כיסוי הדם[

   דברי שי"ח, תשע"ט  לאפשר לחתן בר מצוה שהתכונן לכך, לדרוש

האם  ק"ש  יד"ח  יצא  אם  המסופק  שובנע  חולה  עבורו  לקרא  יכול  מצוה  בר  וודאי,    ? ר  ]ספק 

 פניני הלכה חידושי הלכה מראשי ישיבת מיר, תשפ"א טומטום, ספק ספיקא בתרתי דסתרי[ 

העדן   מגן  אפילו  המצוה  בר  זה  ובכלל  מצוה  שמחת  לכל  מגיעים  ורבותיו  לשולחן  ההורים  נר 

 השבת, תשפ"א 

    )אספקלריא, תשע"ח )עמ' ע  [  כ, ז]   שם ה'(א את  לא תש)  הברכות עם שם ה'[    ]אמירת  מצוהבר  הכנה ל

 מעדני אשר, תשע"ט 

 פניני אי"ש, תשע"ט   ]בר מצוה[דש פרשת שקלים ובשבת ראש חובעליית קטן למפטיר 

ידוע אם הביא סימני גדלות מדאורייתא, האם יכול להניח תפילין שכתבם  חתן בר מצוה שאין  

עשר עטרות,    אורייתא[]חזקה דרבא, בדאורייתא לא סמכינן, האם הוא דין דרבנן או דאחד שכמותו?  

 תשע"ט 

רי ליל  עושי    ]מגיל בר מצוה, שיטת הרא"ש, ספר תורה בשותפות[מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה  

 שבת, תשע"ז 

בר מצוה שכיוון  ]המחויב בברכת התורה האם יכול לצאת בברכת אהבת עולם מהמתפלל שחרית  

רכת אהבת עולם של ערבית לצאת גם כברכת התורה ושכח ללמוד מיד אחר התפילה ונזכר אחר זמן  בב

   ח" ע תש ,תעטרו  רשע  [מרובה

קובץ גליונות,  -פניני חישוקי חמדלטובת כהן?     האם חתן בר מצוה ישראל חייב לוותר על המפטיר

 תשע"ט )עמ' ה(

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_06_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/470.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_06_81.pdf
beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_81.pdf
beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_06_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_17_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_92_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_92_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_31_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_31_79.pdf


 

ות  עשרלצפיה ב

שיעורים על  

 תולדות  פרשת

 באתר "בינינו" : 

 

למאגר עלוני  

שת השבוע  פר

 ומועדים 

  )גם משנים 

 קודמות( 
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]האם ימתין עד  האם לוי שנהיה בר מצוה יוכל לעשות עבודת הלויים לכשיבנה בית המקדש?  

להיות כדי  מוסיקה  שילמד  ראוי  האם  שלושים,  לימים   גיל  ציבור  שליח  גיל  המקדש,  בבית  משורר 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח  נוראים[

)וירא פנחס בן    ]ברכה לבר מצוה[בחיים האמיתיים תהיה 'שחקן' ולא 'אוהד'    -קריינא דאיגרתא  

 בארה של תורה, תשע"ח ן הכהן( ]כה, ז[ אלעזר בן אהר 

מצוה?   בר  שמתחייב  הראשונה  המצווה  היא  שמע  קריאת  התורה[  האם  ברכת  א  הגר" ]או 

 ו יחובסקי, תשע"גנ

שחרית  מהמתפלל  עולם  אהבת  בברכת  לצאת  יכול  האם  התורה  בברכת  מצוה    ?המחויב  ]בר 

ונזכר   ללמוד מיד אחר התפילה  ושכח  גם כברכת התורה  לצאת  ערבית  של  עולם  שכיוון בברכת אהבת 

   ח" עתש  , תעטרו ר שע  אחר זמן מרובה[

מצווה   בחפצי  מצוות  לקיים  איסור  יש  לסוכות[האם  המינים  ארבעת  או  מצוה  לבר   ]תפילין 

 מעדני אשר, תשע"ט  ]לבקש הנחה, להרבות במחיר, לשלם, עליה לתורה[לו חינם? תקבשנ

]רצועות שחורות דו צדדי, צביעה או הספגה, מקום הנחת תפילין של יד לנערי  הערות בהלכות תפילין  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' עה(   ם[בר מצוה שאינם גבוהי

 עומקא דפרשה, תשע"ו ]בבר מצוה[  ברכת שהחיינו על תפילין חדשות

 נשיח בחוקיך, תשע"ח    ת כנסתסעודת בר מצוה בבי

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כט(  ]בעודו קטן[עליה לתורה לחתן בר מצוה בפרשת זכור 

מ בר  מיד?  נער  זכור  פרשת  בקריאת  מתחייב  האם  מעוברת[ צוה  בשנה  סופר  החתם  סברת    ]ע"פ 

 שיעורי ליל שבת, תשע"ז 

   ם, בדינים שונים[ ]בן י"ג למצוות, איש, אשה, גוי, סימנים, הולדת בני  בר מצווה, גדלות הגוף או הדעת

 תורה והוראה, תשע"ג 

ניתן לדרוש ]האם ניתן לחייב נער בר מצוה במצוות אמונה בה'?   לצוות להאמין, כיצד  ניתן  האם 

 (מזאספקלריא, תשע"ח )עמ'   [רמןמצוה, כיצד ניתן לדרוש זאת מבן נח, תירוץ הגר"א וסזאת מבר 

ל מי מוטל לברך ע  ,בשם ומלכות  ההמקור לברכ  ,]מי מברך, מתי, עד מתי, על בתברכת 'ברוך שפטרני'  

האב  , כש, ועד מתי אפשר לברכהמתי מברכים את הברכה, האם ניתן לברך ברכה זו ביחידות, הברכהאת 

י"ג בן  נהיה  בנו בשעה שהבן  בן אשתו  ,  אינו נמצא עם  'ברוך שפטרני'  -המגדל את  ב סהאם  ,  מי מברך 

'ברוך שפטרני' ברכת  היתום  נכדו  על  ברוך שפטרני בבת מצוה,  מברך  ברכת  'בת מצוה',,  האם   מסיבת 

ה,  מחמדי התור     שבילי פנחס, תשע"ז      עולמות, לא )ויגדלו הנערים, ברש"י(  בבית כנסת[  הניתן לעשות

 זרע ברך, תשע"ט     תורה והוראה, תשע"ח    (נ עיון הפרשה, תשע"ד )עמ'    תשע"ח    זתשע" 

 עו(  ט(, תשע"ח )עמ'ירחון האוצר )י  'ברוך שפטרני'בדיני ברכת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   ]קריאת שמע או ברכת התורה[המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוה 

 תשע"ו     הגר"א עוזר, תשע"ג  ]לגבי מה העיקר בשנים, ולגבי מה סימנים[גדלות בשנים ובסימנים 

]קבלות לבר מצוה, חזרה על הלימוד, דיבור אמת,    זצ"ל מדברי הגראי"ל שטיינמן    -עניני בר מצוה  

 כאיל תערוג, תשע"ז  צוה, השתתפות בסעודת בר מצוה ריבוי שלום בין אדם לחברו[סעודת בר מ
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]בר מצוה, חיתוך מילים כראוי, שליח ציבור, שליח ציבור קבוע,    ?מאיזה גיל ניתן להיות שליח ציבור

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כז(  אים, לא נמלא זקנו, מחילת הציבור, אין אחר[תעניות וימים נור

]בר מצוה, לשפר לילד את דימויו העצמי, אם כבר מינו,    מאיזה גיל ניתן למנות גבאי לבית כנסת?

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט כבוד האדם, כבוד הקהילה[ 

ת  ]נאמנות קטן באיסור דאורייתא, באיסור דרבנן, כשהקטן מרת  האם ניתן לשלוח קטן לטבול כלים

 שמעתא עמיקתא, תשע"ז  י"ג שנה[ ןמלשקר, שלח קטן שיבקש מגדול שיעשה עבורו, נאמנות של נער ב

]תינוק שנולד קודם זמנו, בעבר, כיום, שהיה באינקובטור, מתי נהיה מתי בר המצוה למי שנולד פג?  

 עומק הפשט, תשע"ח  מצוה, ברית מילה, פדיון הבן, חילול שבת[בר 

בר המצוה? בליל  לסיים מסכת  מצוה רשאי  בר  בשמחה  האם  שמחה  מערבין  אשר,     []אין  מעדני 

 תשע"ח 

 עומקא דפרשה, תשע"ו [ ]בבר מצוה ברכת שהחיינו על תפילין חדשות

"ח  אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע  -פניני הלכה  ?   מתי יתחיל להניח תפילין  -בר מצוה לאחר פסח  

 (נג)עמ' 

 

    קטן שהגדיל  נושא בפרשה:

 

והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני גדר ?  שחטו עליו קרבן פסח  ]קטן שהגדיל, 

 עולמות, ג    ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע מאור מצוות שעשה בקטנותו[ 

זקה דרבא, עשה ]שנת הי"ג, הפסד מצות חינוך של האב, מצווה ראשונה ביום בר מצווה, חקטן שהגדיל 

הגדיל  מצו בקטנותו,  סעודתו, ה  באמצע  הספירה,  בימי  כיפור,  ביום  שבת,  תוספת  בזמן  וקידש  בשבת 

 א, תשע"ז אוצרות אורייית[  ב,  כז] )איש כי יפליא( חיובו ברכת התורה, חיובו במתנות עניים[  

חה ובטלה גירותו, האם יתחייב מיתה על אכילת אבר מן החי כדין בן נח?   הגדיל ומגר קטן ש

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ב, ה[  ] )ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור(

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מד(  ר?העומ  האם מצוות חינוך מתמשכת בקטן שהגדיל בימי ספירת

האם ה"ספירה" שספר ,  ובעניינים נוספים ובהגדרת "מעשה" של קטן ]בספירת העומר    קטן שהגדיל

למעשה ביחס  הן  גדול:  שנעשה  לזמן  מועילה  וההמצוה    כקטן  הקטן,  למעששל  ביחס  של הספירה  ה  ן 

, והאם מועיל מה שעשה בהיותו קטן לכשיגדיל ]אכל מצה גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו הקטן,  

כשנשתפה  בשע ולאכול  לחזור  שצריך  שטותו  קטן[  -ת  אצל  גם  הדין  כן  מוגדר ,  אם  קטן  מעשה 

"מתעסקכ" גדר   • "קיום"   • עושה  שקטן  למצוה  קטןמחשבה"  של  מצוה  ,  "  כ"מצווה   -  טןק   שלשכר 

והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו    ששחטו עליו קרבן פסחקטן  ,  ועושה" או "כמי שאינו מצווה ועושה'

בפסח המזון קטן  ,  שני  קרבן  ברכת  ובירך  השקיעה  לפני  האם שאכל  במעיו,  המזון  נתעכל  וכשהגדיל   ,

, בליל היותו בן י"ג  תורה ברכת הקטן שהגדיל האם צריך לשוב ולברך  ,  צריך לחזור ולברך ברכת המזון

האם צריך   -  חנוכה, או באמצע ימי  סוכות, באמצע חול המועד  ראש השנהביום השני של    קטן שהגדיל:

העומר:  ,  שהחיינו לברך   בספירת  שהגדיל  קטן  בנדון  האחרונים  "סברות  לשם מסתמאהקטן  ספר   "
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]מדין חינוך[   • לא מסתבר שלאחר שנתחייב לספור בקטנותו  להיפטר מהחיוב לספור    לקו יגרע חמצוה 

קטן, יש לדון של הלמעשה הספירה  ביחס  ,  לאחר שנהיה גדולנמשך    מדין חינוךכשיגדל • החיוב לספור  

סברת מהר"ש ,  את כל הזמן שהיה מחוייב בספירה  ספרמאחר ולמעשה    תמימה"האם הספירה נחשבת "

בברכה    לחייבענגיל   לספור  שהגדיל  ספר בקטנותו קטן  לא  אם  להלכה ,  אפילו  הפוסקים  דעות  סיכום 

   ד "תשעי,  גניחובסק א"הגר    ד"השבת, תשע מאור    עולמות, תנה    [קטן שהגדיל בספירת העומרבנדון  

 עולמות, ג 

]לספור בעצמו, להוציא גדול ידי חובה, האם קטן שהגדיל יהיה חייב להמשיך קטן שהגדיל בספירה  

ספיקא  לס ספק  חינוך,  מדין  בברכה  יכול   -פור  האם  מדרבנן  חייב  דרבנן,  חד  מוציא  האם  דרבנן  תרי 

 ר"א גניחובסקי, תשע"חהגלהוציא חייב מדאורייתא[ 

קטן    ,הגדיל באמצע ימי הספירהל, בשעת הדחק,  הגיע לחינוך, דילג יום, קטן להוציא גדו]קטן שהגדיל  

 )70רדכי, תשע"ז )עמ' עיטורי מ   הרב מרדכי יעקב מאיר[] [שיבנה בית המקדש, שהגדיל להוציא גדול

מא עיקר  דברים המחייבים בשוה, או ש  ]האם האכילה והשביעה הן שני  לקטן שהגדיל   ברכת המזון

המחייב הוא האכילה ואילו השביעה אינה אלא תנאי ושיעור באכילה המחייבת, כלומר רק אכילה כזאת  

עיקר המחייב בברכה הוא  גיסא:  שיש בה כשיעור שביעה מחייבת בברכה דאורייתא, או דלמא לאידך 

שביעה שאותה  אלא  דוקא  השביעה,  אכילה  ע"י  לבוא  ועדיין  צריכה  ונתגייר  שאכל  גוי  שבע ,  הוא 

מאכילתו, קטן שהגדיל ועדיין הוא שבע, האם שיעור שביעה הוא באדם ספציפי או האדם ממוצע, נקטינן 

החיוב  הרחבת  מדרבנן  המזון  בברכת  חכמים  תקנת  גדר  מה  המזון,  ברכת  המחייבת  היא  שהאכילה 

דבר האם יכול  רי חכמים, מי שאינו מחויב בחיוב או יצירת חיוב חדש מדבמדאורייתא למקרים בהם אין  

מדאורייתא,   המחוייב  את  להוציא  יכול  אם  מדרבנן  המחוייב  המזון,  ובברכת  שופר  בתקיעת  להוציא 

חינוך במצוות מוטל על האב או על הקטן, מצוות אותן אי אפשר לקטן לקיים כהלכתן ולכן אינן הרחבת  

לנער'  החיוב מדאורייתא   'חנוך  ומזוזה[  וותמצ  -אלא מצוות  הגר"א    ראיה, תפילין, קריאת שמע, מצה 

 עוזר, תשע"ח 

ג' ימים   עיכול[ברכת הגומל בקטן שהגדיל תוך  זרע ברך,    ]וברכת המזון בקטן שהגדיל תוך שיעור 

 תשע"ח 

אבלות    -בנתיבות ההלכה  ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[  קטן שהגדיל במוצאי תשעה באב שחל בשבת  

 המקדש )עמ'  קא(

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כא(    קטן שהגדיל בעשירי באב שחל בשבת

 מעדני אשר,  תשע"ב    גניחובסקי, תשע"ה  הגר"אקטן שהגדיל בי' באב האם חייב לצום? 

קטן שנעשה בר מצוה במוצאי יום כיפור האם אסור לו לאכול מן התורה בזמן תוספת יוהכ''פ  

 "ט תורת המעדנים, תשע

]כאשר בשבת עדיין היה נער שנעשה בר מצוה ביום א' י"ח תמוז ]צום נדחה[ האם חייב לצום?  

 הלכה במעגל השנה לקראת שבת מלכתא ]דרשו[, תשע"ט )עמ' יט( קטן[

ליום ראשון"   ב]שהחי"י"ז בתמוז שנדחה  וחולה,  ינו  ברית מילה  בי"ח תמוז,  בר מצוה  נעשה  שבת, 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כב(וסעודה שלישית[  קטנים, כדורים בשבת להקלת הצום, קידושא רבה 

 תשע"ט )עמ' מג( אוסף גיליונות, -פניני הלכהחיוב תענית לקטן שהגדיל בתענית נדחית  
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ביום   בו  שהגדיל  לקטן  נדחית  בתענית  לתורה  ודאי  עליה  חיוב  שאין  למי  לתורה  עליה  ]נתינת 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מד(-פניני הלכה  להתענות, חולה, חתן[

במוצ"ש,    ]תשלומין   תשעה באב בשבת לקטן שהגדיל  נפק"מ  עשירי,  ביום  להתענות  עיקר התקנה  או 

זצ"ל[ פינקל  ]הגרא"ב  תענית[  דין  ישאר  האם  שבת  במוצאי  משיח  יבוא  ההלכה    אם  אבלות    -בנתיבות 

 ד( המקדש )עמ' ל

בחנוכהקטן   הכוכבים?   שהגדיל  בצאת  שוב  ידליק  האם  תשע"ג ,  חנוכה  השבת,  הגר"א       מאור 

   גניחובסקי, תשע"ו

]כשהתפללו מנחה קודם פלג המנחה,  ם לכל הדעות יש להתפלל ערבית בצאת הכוכבים  הימים בה

ליל הסדר כדי שלא ישכחו קריאת שמע, רופא בחדר מיון מחמת טרדתו, ליל שבועות כי אין קר"ש על 

   פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו( צוה לחייבו מדין ודאי[המיטה, נער בר מ

 

    שקר ורמיה  נושא בפרשה:

 

   (27)עמ'  ליונות ישיבת מיר, תשע"חגל', אוסף גי  מאמרי 'עינינו מידת האמת  

ורמיה   לשקר  איסור שקר  היום ]איסור  בחיי  שקר  איסור  השיפוטי,   בהליך  האיסור  הרחבת  בבי"ד, 

יום, איסור שקר לתלמיד חכם, איסור שקר והרחקה מן השקר, לשנות מפני השלום, לשקר בבי"ד כדי  

המצוות        מנחת אשר, תשע"ו     ]כז, לה[)בא אחיך במרמה(    ע[לקבל זכות ביושר, עד כשר המעיד עם עד רש

 בפרשה, תשע"ז

 תורה והוראה, תשע"ד    אמירת שקר לתועלת

לזכות במצווה לו חשיבות    אמירת שקר בכדי להינצל מעבירה או  ]לשנות בערך חפץ קדוש כשאין 

פנים, בהליך אצל הזולת, השינוים לתלמי המלך, להכריז על תרומה גבוהה לעודד אחרים, למנוע הלבנת  

 אוצרות אורייתא, תשע"ח )עמ' מו( שיפוטי[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מ(  מתי מותר להתנהג ברמאות

ללוה בעייתי 'אין לי', כשכוונתו, לך לשקר ולומר  ]  ?דבר דו משמעי  ותר לגבאי בגמ"ח לומרהאם מ

עיון הפרשה, תשע"ז     [, מותר או מצווה, לומר שאינו בבית, להשתדל להימנעאין לי, לשנות מפני השלום

   )עמ' לב(

]גבולות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו משמעי, לומר דבר שאינו   ני השלוםלשנות מפ

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כו(  נכון כשאין ברירה[

נות מפני השלום, לשבח את הכלה, ]בבי"ד ומחוץ לבי"ד, מדאורייתא או מדרבנן, לשמדבר שקר תרחק  

מצו לקיים  מופלגים,  שקר  תוארים  כתיבת  בדוי,  בשם  מאמר  בכתיבת  שקר  מעבירות,  להימנע  או  ות 

מ אוסף  הלוואההשתמטות  כלה[,  להכנסת  שאוסף  לומר  לו  המותר  לעני  נה   כסף  המצוות        עולמות, 

 בפרשה, תשע"ו 
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"ע  רשה, תשעיון הפ  ינא לנפשיה, בבי"ד ומחוץ לבי"ד[ ]עביד איניש ד  לשקר בכדי לקבל את המגיע לו

 ( מב42)עמ' 

 שלמים מציון, תשע"ו  ]למונעו משחיטת מומר[מאיסור  לשקר כדי להציל חברו

 תורה והוראה, תשע"ד    ]שקר בבית דין ומחוצה לו, עם תועלת כספית ובלעדיו[ שקר לתועלת

 מאור השבת, תשע"ה   ]מפני השלום, לצורך מצוה, שינוי המותר לת"ח[אמת ושקר גדרי 

 ממשנתה של תורה, תשע"ו  בת נח[ ]מדוע ביקש השקר להיכנס לתישקר עצמי 

 

   מכירת הבכורה מעשו ליעקב  נושא בפרשה:

 

בכורה למכור  ניתן  במציאות  ,כיצד  ניתנת    ?התלויה  שלא  בכורה  בין  ההבדל  ראשון,  שיצא  ]מי 

   מלאכת מחשבת, תשע"ו  ]כו, לג[  ליעקב(  )וימכור את בכורתו  [רהלהעברה לזכות מלכות הניתנת להעב

כולו[  גרירה בקניינים   גם את שאינו ראוי, קנין שבטל מקצתו בטל  נקנה  קנין ראוי  מנחת ]האם אגב 

   אשר, תשפ"א

שיעורי      אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לד(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א     מכירה בדבר שלא בא לעולם

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א )י' תירוצים( 

לבן   יעקב עם  וולדות[  דבר שלא בא לעולם    -עסקת  קנין,  לפירותיו,  גניחובסקי  ]דקל  הגר"א  שיעורי 

 "א זצ"ל, תשפ 

]אכילה בלא נטילת ידים, אכילה מדוע לא הלעיט יעקב את עשו בנזיד, אלא הניח האוכל לפניו?  

במשנת הפרשה,  לד[   -]כה, ל  )הלעיטני נא...נתן לעשו(  מחמת רעב מבטלת שיקול דעת, כמסירת מודעה[

 מחמדי התורה, תשע"ח   תשע"ו

 זרע שמשון, תש"פ   יעקב נשאר בשמו גם אחר הוספת שם ישראל, להזכיר את מכירת הבכורה

 נועם אליעזר, תשפ"א  וידבר משה, תשפ"אה יעקב שעשו יהיה בכור? לא רצמדוע 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   [כה, ל]מכירת הבכורה[  ]של מי היה הנזיד ב  קנין אורח על מאכלו

 ' לג( אספקלריא, תשע"ז )עמ  ת עשו על הברכות שברך יצחק את יעקבטענ

נזיד?   ונזיד, הלא עשו ביקש רק  אני במדוע נתן יעקב לעשו לחם  ך מחמת  ]לביטול טענת משטה 

במשנת       אשכול יוסף, תשע"ז   ]כה, לד[)ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים(    אונס הרעב, הגנת ה'צורך'[

     מנחת אשר, תש"פ   ס( יב תירוציםאספקלריא, תשע"ח )עמ'    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    הפרשה, תשע"ו

 [ נזיד?  ונזיד, הלא עשו ביקש רק  הלחם עם הנזיד היה לפטור בעיית מדוע נתן יעקב לעשו לחם 

 דברי שי"ח, תשפ"א [  ברכת השלקות בתוך הסעודה

   (קאספקלריא, תש"פ )עמ' ]כח ההטעיה שבאדם[   ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים

 קב ונקי, תשפ"א  ה כשירה לפסחצמיעקב נתן לעשיו 
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ומדוע היה מלח במה שנתן יעקב לעשו לאכול?   המן לשאול האם  בין אי הכרת טובה של  ]הקשר 

הרב יעקב     ]כה, לד[ ים(  )ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדש   שלא הרג את אגג, ויעקב שהאכיל את עשו מלח[

 (, תש"פ 08סגולה ) -ישראל סטל 

]שטר מכירה על מערת המכפלה, על הבכורה או על בעלות על ארץ  מי חתם על שטר מכירת הבכורה?  

 קב ונקי, תשפ"א    ילה שלוחה[ישראל, נפתלי אי

עשו   כנגד  אבינו  יעקב  לאדם]כוחו של  מתדמה  עשו  באמת,  אדם  שליט"א    [יעקב  כהן  אוסף    -הגר"ד 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(

   יאיר נזרו, תשפ"א   אספקלריא, תשע"ט )עמ' צד(  טענת "משטה אני בך" במכירת הבכורה

]אדם התבקש לשלם סכום מופקע לנסיעה בערב שבת, והסכים,  חץ'  חזרה מהסכם שנעשה 'תחת ל

מבית  בברוח  המעבורת  שכר  אמיתי,  רצון  שקפה  ולא  ברירה  מחוסר  היתה  שהסכמתו  טוען  וכעת 

האסורים, משטה אני בך, האם ההסכם כולל פעולת הצלה שהמציל מחויב בה, ביטול מכירת הבכורה  

לעש מיעקב  הבכורה  מכירת  ביטול  זה,  מדמטעם  נתינת ו  טעות,  מקח  המקח,  את  המבטלת  אונאה  ין 

  הלחם מיעקב לעשו כדי להשיב נפשו ולגרום למכירה גמורה, האם הלחם ניתן אחר המכירה או לפניה[ 

 ברכת יצחק, תשע"ט -שיעורי ליל שישי

 משנת מהר"ל, תשע"ט   רה, כשם שלא ניתן לקנות כהונה?בכו כיצד ניתן לקנות

]האם לענין זה היה יעקב בכור או עשו, הבדיקה בניסיון ריפוי עיני  כוח רוקו של בכור לרפואת עינים  

 , תש"פ בארה של תורה יצחק[

    (קמגאספקלריא, תש"פ )עמ'    אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכה(  קנין בדבר שלא בא לעולם

אספקלריא, תש"פ  ללידה או ליצירה דברי הגר"א בכי תצא[    ור ]בכ?  איך שייך למכור קדושת הבכורה

   (קט)עמ' 

 יאיר נזרו, תשפ"א עשו[ ]וממה הפקיע עצמוקדושת ישראל וקדושת עם ישראל 

    (קמאאספקלריא, תש"פ )עמ'   הבכורהמכירת 

, כפירה בתחיית ]סעודת הבראהאבל דבר עגול  המחלוקת בין עשו ליעקב בטעמי מנהג האכלת ה

 האיחוד בחידוד, תשע"ג   כה, כט[] )ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשו מן השדה והוא עייף(המתים[ 

"כיום"?   הבכורה  את  לקנות  יעקב  ביקש  לעולם,מדוע  בא  שלא  יצחק    ]דבר  על  האבל  היה  בשל 

הרצי בשל  מעבודה  נפסל  עשו  עשו,  של  הצורך  בשל  הוגן  מחיר  תורה,  מתן  קודם  הניד,  על    חה[ בעלים 

 מחמדי התורה, תשע"ח  )מכרה כיום את בכורתך( ]כה, לא[

ועריות[  השבעת עשו במכירת הבכורה גזל  על  'חשוד'  לג ]  ]למרות שהוא  יוסף, תשע"ו     [כה,     אשכול 

 תשע"ז 

לעולם   בא  שלא  דבר  הבכורמכירת  זכו]מכירת  מכירת  השלמת ה,  דעת,  גמירות  חוסר  עתידיות,  יות 

הגר"א עוזר,       אורות הגבעה, תשע"ד        עולמות, קפ    [כו, לא]  החיסרון ע"י שבועה, 'הסתלקות' מירושה[  

   זמחמדי התורה, תשע"      תורה והוראה, תשע"ו     שלמים מציון, תשע"ז    פרי ביכורים, תשע"ז     תשע"ד

 נועם אליעזר, תשפ"א  , סב(לב אספקלריא, תשע"ח )עמ'    עמק הפרשה, תשע"ח    מנחת אשר, תשע"ז
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מירושה   וסילוק  ויורש  מכירת הבכורה  רגיל  יורש  יכול  האם  העזבון,  נגד  בשטר  חוב  תביעת  ]כשיש 

בחיי הא חלוקתו,  להסתלק מהעזבון קודם  פטירתו, האם בטענת הסיבכור  ואחר  לוק מרויח הבכור, ב 

תועלת אגבית כשעדי השטר קרובים ליורש שאינו בכור ורחוקים מן הבכור, עדות שבטלה מקצתה, גביה  

לא  שחובו  לגרום  לחייב  מותר  האם  מהם,  לגבות  שקשה  אחרים  יורשים  מול  מירושה  סילוק  חלקית, 

לפנ קנוניה,  אלימים,  החייבים  שאר  כי  באישולם  היורשים  שאר  בהכשלת  עיור  האם י  החוב,  פרעון  י 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  החייב המשלם את החוב חוזר וגובהו משאר החייבים, שעבוד, שטר, אחריות[

העברת נחלת הבכור לאחר,  ים נוספים אין בכור,  ]האם הוא גם 'בכור', או כשאין אחירושת בן יחידי  

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  טומטום שנקרע, שטר חצי זכר, בכור שמת והניח שני בנים[

'עבירות'   עבימכירת  "מכירת  בין  להשוות  ניתן  האם  ועונש,  שכר  המצוות]מכירת  ל"מכירת  " רות", 

בהסכם השותפות שבין כספו של זבולון ותורתו של יששכר, אדם נתבע רק על מעשיו, מאידך נראה כי 

אדם נענש על עוון אשר לא חטא בו, כדברי רבקה אמנו "ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני", וכמאמר חז"ל כי יצחק אבינו 

כן יש לדון בתוקפה של   יעניש את ישראל, כמו  היה מוכן לוותר על חלק משנות חייו כדי שהקב"ה לא

מכירת עבירות בהלכות מקח וממכר, באיזה מעשה קנין ניתן למכור "עבירה", היאך חל קנין "עבירה",  

והרי אי אפשר לקנות ולמכור "דבר שאינו מסוים". האם חל הקניין בקניית עבירה ידועה, מחיוב כבוד  

ו", ופירש רש"י: "עלי יבוא כל רע הראוי דש[ "הריני כפרת משכבאביו, לומר לאחר פטירתו ]במשך י"ב חו

ר לשון הרע על חברו "מעביר" את זכויותיו למי שסיפר  לבוא על נפשו", דברי חובות הלבבות כי המספֵּ

ב"   בגנותו, ו"מתחייב" בעבירות שעשה מי שסיפר בגנותו, חידושו של מהרש"ם שהקונה הופך להיות "ערֵּ

המוכר,   חטאי  ה"מלווה"עבור  רשאי  במכירת    וכידוע  למעשה  ההלכה  פסק  ב,  מהערֵּ גם  "חובו"  לגבות 

 עולמות, רפד   [כו, לא] האם הקניין חל ומה דינם של המוכר והקונה[ -עבירות 

יקיריו?   נשמות  לעילוי  מצוות  לקיים  מועיל  והאם  בעבר,  זבולון,  ]יששכר  או  בעתיד  מצוות  קיום 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט עברות, העברה לזכות הנפטר[  

    פרי ביכורים, תשע"ז    [ כו, לא]  ]זכות עשיית מצוה עתידית, או שכר מצוה שכבר קוימה[מכירת 'מצוות'  

 תשע"ח 

והעברת בעלות    קניןהסוחרים לבצע    מנהג,  ]מנהג הסוחרים, האם כך נמכרה הבכורהקנין סיטומתא  

מ בתנאים  החל  וכדומה,  כף  תקיעת  או  חביות  על  רישום  ההלכהבאמצעות  פי  על  גם   , סויימים 

, , מכירת בכור לגוי או מכירת חמץ[ן ]ונפקא מינה לענין קידושי אשה'סיטומתא' הוא מהתורה או מדרבנ

'סיטומתא' על קרקע ,  'סיטומתא' בדברים שהם 'אסמכתא', דבר שלא בא לעולם, או דבר שאינו ברשותו

מטבע על  וברכ,  או  'מזל  אמירת  ]כגון:  בדיבור  ב'סיטומתא'  כנהוג  הה',  שאינן ,  יהלומים[ענף  בצוואות 

האם יש לקיימן משום קנין 'סיטומתא', שכך הוא מנהג    -דין תורה אך תקפות בערכאות  מועילות על פי  

תהמקום מתן  חוזה,  הפרת  של  במקרה  המוטל  גבוה  כספי  לקנס  הלכתי  בסחר ,  וקף  הקנין  חל  אימתי 

 עולמות, פא    [ כו, לג] לאפשרויות ביטול העיסקה[ "מומכר באמצעות כרטיסי אשראי ואינטרנט, ונפק

 

 מחילת עוונות חתן   נושא בפרשה:

 

חופתו   ביום  החתן  עוונות  או מחילת  תשובה  עם  למקום,  אדם  בין  או  לחבירו  אדם  שבין  ]עבירות 

לכלה, גם  האם  בתורה,  מפורש  שעונשם  עוונות  שני,  בזיווג  בנישואין  המחילה,  סיבת  לעדים,   בלעדיה, 
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הגר"א       פרי ביכורים, תשע"ז   ]כח, ט[... ויקח את מחלת בת ישמעאל... לו לאשה(  )וילך עשו  לשושבינים[ 

 למים מציון, תשע"ח ש    י, תשע"זניחובסקג

    ברכת יצחק, תשע"ו   -שיעורי ליל שישי    שובה, או ללא[]עם תמחילת עוונות לחתן לגר לעולה לגדולה  

 תורה והוראה, תשפ"א      ממגד גרש ירחים, תשפ"א

 ' טו( גיליונות, תשע"ט )עממסביב לשולחן, קובץ מחילת עוונות חתן  

]מחילת עוונות, כקטן  בבי"ד של מעלה רק אחר עשרים שנה לנישואין?    ]וגר[האם מענישים חתן  

 מעדני אשר, תשע"ח  [שנולד

 משנת מהר"ל, תשע"ט  דשה על ידי הנישואין נעשה לבריה ח -מחילת עוונות לחתן  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יב( ]מחילה וכפרה[מחילת עוונות לחתן 

 מלאכת מחשבת, תש"פ    זרע ברך, תשע"ד  התענית[ למת]השתענית חתן ביום חופתו 

    (נאאספקלריא, תש"פ )עמ'   תענית חתן וכלה ביום החופה

 מעדני אשר, תשע"חמדוע מוחלין לחתן על עוונותיו? 

 מעדני אשר, תש"פ לחברו? ם  האם מחילת עוונות חתן היא רק בשמים או גם בין אד

בחתונה?   הנוכחים  לכל  גם  היא  עוונות  מחילת  עבד האם  אליעזר  שושבינים,  קידושין,  ]שילח 

 מעדני אשר, תש"פ   אברהם, המשתתף בסעודת חתן[

 מעדני אשר, תשע"ח   ]הבאה על עבירות, וחתן נמחלו לו[האם חתן יכול ללקות בצרעת 

 

 הסומא והלכותיו   נושא בפרשה:

 

דק עינא  טביעות  פי  על  אותו  יזהה  שאביו  יעקב  חשש  לא  קולי[לא?  כיצד  אשר,    ]זיהוי  מעדני 

 תשע"ט 

]חיוב עיוור במצוות? עיוור כדיין בבית הדין, עליה לתורה לעיוור בבית הכנסת,     מעמד הסומא בהלכה

 תורה והוראה, תשע"ד    הכנסת כלב נחיה לבית הכנסת, העיוור כש"ץ[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   ]ברכה על מלך[סומא בברכת הראיה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ברכת השבח?  סומא שבעבר היה רואה, האם יברך ברכת המאורות? 

   תשע"חובסקי,  גניח   הגר"א  [בן סומאאב אינו סומא והכשה,  את עצמו  שאינו סומא,  את בנו]מילת סומא  

 נוה ההיכל, תשע"ד 

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נ(   הגר"א גניחובסקי, תשע"חברכת סומא בהבדלה ובנרות חנוכה 

זכוכ יהודאי ית מגדלת  תפילה לראיה טובה לבדיקת אתרוג ללא  רבי  פורקן שחיבר  יקום  ]תפילת 

   קב ונקי, תשפ"אשהיה סגי נהור, נהורא מעליא[ 

 עשר עטרות דזיקוב, תשע"ח האם יצחק אבינו כסומא, היה מוזהר שלא לאכול נבלות? 
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                     אספקלריא, תשע"ט )עמ' יב(    ?מדוע כהו עיניו של יצחק

]סתירה בסוגיות הש"ס, האם סומא חייב או פטור, מדאורייתא או מדרבנן, חיוב ספקו של רב יוסף  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  סומא בלאוין, ןבעשה שהוקש ללאו[

 ( צגאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]סומא[ ספר שכתוב בכתב ברייל אם טעון גניזה

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יד( ן לסומא או לפיקח, למי יתן? יכול לתת טלית קט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]וראיתם אותו[פטור סומא ממצוות ציצית 

]טביעות עינא דקלא, זיהוי קולי, חיי    ?כיצד חי סומא עם אשתו  -  עדות שמיעה וזיהוי קולי בהלכה

ע"פ   גט  כתיבת  זרה,  לעבודה  במסית  הכמנה  סומא,  עדות  בעיגון,  בממונות,  בנפשות,  אשתו,  עם  סומא 

    מעדני אשר, תשע"ז    שנ   עולמות,    הבעל, הודאה מוקלטת, זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותי[שמיעת קול  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לה( 

שיעורי ליל שבת  ים מקרא מאחר? מי שאינו יכול לדבר באופן זמני או סומא האם חייב לשמוע שנ

 הרב זילברברג, תשע"ח 

הכנסת     נחיה בכלב    השימוש לבית  עמו  והכניסה  ובחול  בשבת  תמזלסומא  תורה      עולמות, 

 והוראה, תשע"ד    

)וראו כל עמי הארץ  בכל מצוות התורה?  לין של ראש, אע"ג שחייב  האם סומא פטור מהנחת תפי

 תורת המעדנים, תשע"ח כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך( 

עיוו  ?מדוע ביקש משה משה קודם פטירתו לסמא אחת מעיניו שיהא  כדי  עצמו  ויפטר ]לסמא  ר 

   פקודיך דרשתי, תשע"ט רה[כדי להינצל מעבי ממצוה, לטמא עצמו

 נוה ההיכל, תשע"ג    ]שאינו רואה את האבדה[חיוב השבת אבדה בסומא 

עשר עטרות,     ]לר' יהודה דסומא פטור מכל המצוות, עיוור[סומא שגזל האם חייב להחזיר הגזילה?  

 תשע"ט 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  האם סומא חייב במצוות הקהל? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, מצורע תשע"ג  [ההבדל בין כהן סומא לכהן שוטה/קטן]טובת העין של הכהן 

 נוה ההיכל, תשע"ד מא    חיוב סומא במילת בנו וחיוב מילת סו

 זרע ברך, תשע"ה    ?האם חייב סומא לקום בפני חכם

 עשר עטרות, תשע"ט   נסהפטור סומא ממצוות שאף הוא היה באותו 

המקדש   מקום  ראיית  על  בקריעה  סומא  תנ"ט(   -ההלכה    בנתיבותחיוב  )עמ'  המקדש       אבלות 
קובץ גיליונות,      אבלות המקדש )עמ' עה(  -בנתיבות ההלכה     אבלות המקדש )עמ' תצ"ז(  -בנתיבות ההלכה  

 תשע"ח )עמ' כ(

ליד   לעובר  עינים'  'עצימת  מועילה  בגדיו?  האם  קריעת  מחיוב  לפוטרו  המקדש,  ]חיוב מקום 

קריעה תלוי בראיית העין ולא בידיעה, פטור סומא מקריעה, השתמטות מכניסה לחיוב מצוות, עצימת 

ודם מעבר תלמיד חכם, הכנסת תבואה לביתו עם המוץ כדי להפטר מהפרשת תרומות ומעשרות,  עינים ק

את הש"ץ 'כהנים', להשתמט מלבישת בגד עם ארבע  כפים לצאת קודם קריהשתמטות כהנים מנשיאת  
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האיחוד בחידוד,  כנפות, פטור ממצוות ציצית אך חוטא בעבירה של חוסר יראת שמים, עשיית פרוזבול[   

 הגרב"מ זילברברג, תשע"ח  -שיעורי ליל שבת    תשע"ח

אלקטרוניים   באמצעים  הרואה  סומא  של  במצוודינו  סומא  חיוב  באמצעות  ]עיוור,  ראיה  ת, 

ראיה    משקפיים ומכשירי  שמיעה  במכשירי  שימוש  בעין,  על   -כראיה  הסומא  ברכת  והשונה,  השווה 

ראיית נגעי   -הראיה כשחש בה באמצעות חושיו הנוספים, הבדל בין מצוות שיש בהם צורך ל'ראיה בעין'  

ב'ראיה'   צורך  בהן  שיש  למצוות  עיוור.  לאשת  סוטה  מי  השקיית  ברכת ברכ  -צרעת,  עוורים,  פוקח  ת 

ת, ברכת 'אשר יצר', חיוב גלות להורג בשגגה,  מאורי האש, ברכת הלבנה, עליה לתורה, שחיטה, פסול עדו

 רץ כצבי, תשע"ט  בן סורר ומורה, קריעה על מקום המקדש, פסול כהן לעבודה בבית המקדש, רפואה[

 

 בישולי עכו"ם ומומר נושא בפרשה:  

 

מומר   סמשחיטת  עשו[ ]כיצד  שחיטת  על  יצחק  ד]  ך  תשע"ד    [כז,  יוסף,  הגר"א     תשע"ז    אשכול 

 עיון הפרשה, תש"פ )עמ' פב( מ' תירוצים     גניחובסקי, תשע"ז

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו    [כז, ד]  ]כיצד סמך יצחק על בישולי עשו[ומר  ישולי מאכילת ב

 עין יצחק, תשע"ח  [כז, ד]בישולי גוים באולמות ובבתי מלון 

 מנחת אשר, תשע"ח   ]חשוד לאכול חשוד להאכיל[  [ כז, ד]נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה 

 עולמות, ס ]בישולי עכו"ם[  תינוק שנשבה -הגדרת מחללי שבת בזמננו 

נגזרה    אימתי]חז"ל אסרו אכילת פת עכו"ם, וצ"ב    ניהםמאכלי נכרים, פת עכו"ם ובישול עכו"ם ודי

פת האם נאסרה רק "    מומר ומחלל שבת. פת    ,עובד עבודה זרהפת נכרי שאינו  ,  הגזירה, ומה היו טעמיה

במקומות שאין פת נכרי  ,  " ]מה מוגדר "פת בעל הבית" ומה "פת פלטר"[טר פת פל" או גם "בעל הבית

לטרוח כדי    שיעור המרחק,  יותר מפת ישראל  זולה יותר או    משובחת כאשר פת נכרי  ,  מצויה פת ישראל

פת מחמשת מיני דגן או מאורז • בייגל שעיסתו נתבשלה ולאחר   מהי ה"פת" שאסרו:  להשיג פת ישראל. 

פת    • נאפתה  סעודה מכן   עליהם  שקובעים  מזונות  מיני   • בשמן  מטוגנות  סופגניות   • רכה  שבלילתה 

השלכת בירור פרטי ההיתר על ידי    -מלאכות המתירות את הפת    ר אכילתם ברכת המזון.ברכים לאחומ

לתנור חשמלי.  קיסם  בתנור  החום  הגברת  לעמוד   או  והמשיך  ישראל  הדלקת  ידי  על  שהוכשר  תנור 

יכול ישראל   עד מתיהכניס נכרי פת לתנור,    ד מתי מותר לאכול פת שנאפתה בו.בהיסקו כמה ימים, ע

, והנכרי העלה את פסק זרם החשמל בביתאפה ישראל בתנור ולפתע    להתיר את הפת.   לעשות מלאכה

באכילה. הפת  נאסרה  האם  הפת,  נאפתה  כך  ידי  ועל  הראשי  'שעון ה  המפסק  באמצעות  התנור  פעלת 

, וכשנדלק התנור הכניס הנכרי אוטומטישידליק את התנור לאחר זמן באופן  ן  שעו עמיד ישראל  שבת', ה

  . בשבת ויום טוב• פת הנאכלת    בעשרת ימי תשובהזהירות מפת  "פלטר"    מה דין הפת.  את הפת לתוכה,

,  שמא יאכילנו הנכרי מאכלים אסורים " וחשש  חתנותשני טעמים נאמרו לגזירה: חשש " .  בישולי נכרים

האם ,  בבית ישראל  בישולי עובדים נכרים המטפלים ביהודים,  מומרבישולי    בין הטעמים.וצ"ב הנפק"מ  

: צליה וטיגון • כבוש ומעושן הבישול שנאסר .בכלי שניבישול , בבתי חרושתיש איסור בבישול תעשייתי 

 "ב וצ   -המאכל אינו נאכל כמו שהוא חי    שני תנאים נאמרו באיסור בישולי נכרים:  .במיקרוגל• בישול  

א חי שנתערב במזון הנאכל מבושל  כיצד נקבע האם המאכל נאכל כמו שהוא חי • מאכל הנאכל כמו שהו

מאכל "פשוט" שנכבדים רגילים לאוכלו • שימורי בשר ודגים  •    -• המאכל עולה על שלחן מלכים    ביצה

או  נמס, תה וקקשחור, קפה    שתיית קפה  מיני פיצוחים.  • חטיפים שונים ]צ'יפס העשוי מתפוחי אדמה[  
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נכרי נכרי כשמתארח בבית  ידי  על  ]ברכבת או    ]ללא חלב[ שבושלו  • כאשר נמצא בדרכים  • בבתי קפה 

נכרים:  במטוס[. בישולי  המתירות  לאש   מלאכות  קיסם  השלכת  האם  והרמ"א  השו"ע  מרן  מחלוקת 

יש ישראל או שהגביר אש שהדליק  נכרי שהדליק אש מאש שהדליק   • נכרים  • לח מתירה בישולי  ראל 

לחממו. נכרי  וחזר  נ   שנצטנן  ידי  על  האש  על  התבשיל  התבשל, הונח  בטרם  ישראל  ידי  על  והורד  כרי 

הדלקת אש    גרמא בבישולי נכרים:  האם התבשיל מותר באכילה.  -ולאחר מכן הוחזר על ידי הישראל  

על ידי שעון    הדלקה לשעה אחרת•  לחיצה על מתג המניע את כל פס היצור  •  בחשמל  •  מכוחו או בגרמא  

, ונכרי חותך את השכבה החיצונית ועל ידי אכילת בשר שווארמה הנמצאת במתקן סביב אש  טומטי.או

האש. בפני  שנתגלתה  הפנימית  השכבה  נצלית  המצויים    כך  או פרטים  ישראל  לצורך  נכרים  בבישולי 

ומרא בדיני בישולי  שבח ההינזרות מבישולי עכו"ם • ח  -הן עם לבדד ישכון    לצורך עצמם בבתי ישראל.  

    עולמות, שז פני נישואי תערובת והתבוללות[הצלה מ -נכרים 

]קפה טורקי, קפה נמס, קפה בקפסולות וקפה נטול קפאין, בישולי עכו"ם[   האם קפה צריך כשרות?  

 (, תשע"ט 1נתיבים לכשרות )

עכו"ם מלכים    בישול  שולחן  על  עולה  ישראל,  בבית  גוי  בישול  מאכלים,  איזה  על  האיסור,  ]טעם 

    והוראה, תשע"ה רהתו  הגדרתו, דוגמאות מעשיות[

מלון   בתי  תולעים,  כשרות  נוכרי,  בישול  לשבת,  האוכל  וחימום  בישול  בחלב,  בשר  המטבח,  ]הכשרת 

חדר חכם[ מפתח שבת,  וסביבתם בשבת,  בחדרים  מנגנוני אוטומטיים  נטרול  נתיבים לכשרות     צניעות, 

 (, תשע"ט 3)

 נר יששכר, תשע"ח   ]בישול בלא כוונה[בישול עכו"ם במתקן שווארמה 

 עיון הפרשה, תשס"ו )עמ' עד(  כו תירוצים   בישולי עכו"ם במשתה אחשוורוש

 פניני אי"ש, תשע"ט ]במיקרוגל, בישול מחלל שבת או מומר במקום עם הכשר[בישולי עכו"ם 

שאכלו נודע לו שלא מקפידים על בישולי עכו"ם כשיטת ]ברך על תבשיל ולפני  בישולי עכו"ם באולמות  

 עין יצחק, תשע"ח    מרן בשו"ע[

]חימום מזון באמצעות קרינה אלקטרו מגנטית, מהי 'אש', בליעה בדפנות, דין   בישול עכו"ם במיקרוגל 

כיסוי הכשרת   'זיעה',  חלבי,  או  בשרי  במיקרוגל  פרווה  חימום  וחלבי,  לבשרי  במיקרוגל  שימוש  הכלי, 

 עולמות, שצד  וגל עם השחמה, בישול ב'קרני גמא'[מיקרוגל, הכשרת כבד במיקרוגל, בישולי עכו"ם, מיקר

ים, גדר האיסור, פת הבאה בכיסנין, פת פלטר, פת עכו"ם במאפיה בבעלות ]פת כותאיסור פת עכו"ם  

חברת   לסופגניות,  אוטומטי  מפעל  נוכרים,  בישולי  שבת[ ישראל,  מחלל  פת  יהודית,  בבעלות    החשמל 

 ע"ט )עמ' יז( קובץ גיליונות, תש-מסביב לשולחן

קנייה  נאמנות משגיח כשרות   בכשרות,  מוחזק  להיות  צריך  מזון  מוכר  האם  להשגיח,  צריך  מה  ]על 

ת מוכר,  שאינו  קייטרינג, מאדם  היצור,  בתהליכי  ומומחיותו  המשגיח  של  שמים  יראת  כשרות,  עודת 

ו"ם, אכילה אצל רכישת מזון ממי שאינו שומר מצוות, מחלל שבת, טבח חילוני האם בישולו בישול עכ

קרובי משפחה שאינם שומרי מצוות, משגיח כשרות נאמן אך מחלל שבת, אשה יראת שמים כמשגיחה,  

אשה, אתחזק איסורא כשבעל המפעל הוא חילוני, נאמנות עד אחד מטעם עדות או בדיקת תולעים ע"י  

 אוצרות אורייתא, תשע"ט  נאמנות, השגחה באמצעות מצלמות[

 מעדני אשר, תשע"ג    בישולי עכו"ם בעבד כנעני

  - בהחל  בנתיב      ג  , התנוב  ןמהדרי  תועד  -  בהחל  בבנתי  ?  האם פיסטור חלב ע"י עכו"ם נחשב כבישול

    ז ,התנוב  ןמהדרי  תועד 
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 : שאר עניני הפרשה

 

 אשיחה בחקיך, תש"פ מוסרי הפרשה  

 אוצר החידות והידיעות לפרשת תולדות, תשפ"א   חידות לפרשת תולדות

 (קאאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]תיארוך קורות פרשת תולדות[ תולדותיהן של צדיקים

אלו אנטונינוס    -שני גוים בבטנך  ,  פרשת הגלות  -יעקב אבינו  ]חלק ב     -מעשי אבות סימן לבנים  

אחר    ."ולא חזרת"שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון    בכך הגאות  ,  מרבקה  ההגאות והמלכות שיצא.  ורבי

ה' לנפשה  דרישת  והשקט  מנוח  אבינו  ,  ותמצא  יעקב  לבניו   -מעשי  ורמז  ישקו .  סימן  ההוא  הבאר  מן 

והיה  .  יארע לנו תמיד עם בני עשומה שוישלח רמז לדורות    תבירושלים ובבית המקדש • פרש  -העדרים  

בצרות המסים והארנוניות   -ה" • רווח תשימו בין עדר לעדר  המחנה הנשאר לפליטה רמז ל"אחינו שבגול

 לרמוז על כיבוש המקום תחילה  -   בימות המשיח • ויחן את פני העיר  -• עד אשר אבוא אל אדוני שעירה  

המלאך   עם  יעקב  הבאים  -מאבק  לדורות  הגלות"  .  סימן  לנהוג   -"פרשת  כיצד  יעקב  ממעשי  להבין 

ירידת יעקב אבינו למצרים ת.  עה ולדורולש  -עקב אבינו באחיו הגדול עשו  הכבוד שנהג י.  בגלות ביד עשו 

גלותינו היום ביד  .  "רמז" לדורות  - ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין • רדת יעקב למצרים היא 

והריגת אנשי שכם .  סימן לבניו  -אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי   רומי הרשעה. מעשה דינה 

לגאולת חנו  בין   " לדורות"רמז   -אחיו  ו יוסף  .  כה מהיוונים"רמז"  ישראל  ומצב  למצב התורה בישראל 

שיעורים בחומש עם פירוש    [רמז בתחילת יצירתם למה שיהא ביניהם לבסוף  -יתרוצצו הבנים  ו  .העמים

 ו   ,[עולמותהרמב"ן ]

כלי יקר,    ק ויעקב, שלוש תפילות שלוש גלויות ושלושה מקדשים[]אברהם יצחמעשי אבות סימן לבנים  

 תש"פ 

בליל הסדר[  אבות סימן לבנים  י  מעש פתיחת הדלת  נשמעים,  בנחת  אספקלריא, תש"פ  ]דברי חכמים 

 (סח)עמ' 

מלאכת    )אברהם הוליד את יצחק, ברש"י( ]כה, יט[   ]כוח ההטעיה[כיצד הלעיזו ליצני הדור על יצחק?  

 תשפ"א    מחשבת, תשע"ח

נאמר   כיצד התנחמה רבקה כאשר, יצחק אבינו אהב את עשו משום שהביא לו ציד]האם ערכו של יצחק 

אחר דורות של רשעים    רבי ואנטונינוס, הנחמה כעת מצער ההריון בידיעה אודות  לה ''שני גויים בבטנך''

מדוע אין יצחק משנה את  ,  מרבקה  ויהי  ומדוע התפלל יצחק שכל בני,  ה צדיקיהיה גם אנטונינוס שיהי

הבארות אברהם  ,  שם  מגיורי  בשונה  יצחק  גיורי  את  הסתירה התורה  מויעקבמדוע  יצחק  ,  דוע תפילת 

המנחה   בשעת  דווקא  היוםבהיא  האבות,  אמצע  מכל  הגבורה  -  כיצד  מידת  בעל  יצחק  מלמד   -  דווקא 

 עמל משה, תשנח  [סנגוריה על עם ישראל

   (נו אספקלריא, תש"פ )עמ' ]ליצני הדור[  קלסתר פניו של יצחק

י פני  שקלסתר  הנס  קרה  היהמתי  אברהם?    צחק  בליכפני  בסעודה[]מיד  או  אליעזר,    דה  נועם 

 תשפ"א

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כד(-ליהונחל א    ללא כל מחויבות לאמת -דמגוגיה זולה  -ליצנות 

 עטרת תפארת, תש"פ סכנתה של הליצנות 
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)בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי    ]בימים ההם בזמן הזה[האם ראוי לקבל את 'רבקה' לסמינר?  

 נאה דורש, תש"פ לו לאשה( ]כה, כ[ 

מעינות    [כה, כב]  ( ברש"י,  )ותלך לדרוש את ה'  ]את ה' לרבות תלמידי חכמים[יראה מתלמידי חכמים  

 נר יששכר, תשע"ח      "חבני יששכר, תשע 

)ותלך    לרבות תלמידי חכמים  'את ה' אלוקיך תירא'כרבי עקיבא שדרש    -  ותלך לדרוש את ה'

       אספקלריא, תשע"ט )עמ' מד(  [ כה, כב] (, ברש"ילדרוש את ה'

)ותלך לדרוש    ]חלקי התורה השונים, לימוד מוסדי או לימוד אישי, תקופות שונות[לימוד תורה לנשים  

 , תש"פ תורה והוראה [ כה, כב] (, ברש"יאת ה'

 מדי שבת, תשע"ז ]כה, יט[  )אלה תולדות יצחק, ברש"י(הבחירה החופשית 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז(-גד גרש ירחיםממ  תפללהתפילה מועילה לפי השגת המ

הצדיקים?   לתפילת  הקב"ה  מתאווה  כא[מדוע  ]כה,  אשתו(  לנוכח  לה'  יצחק  מהר"ל,    )ויעתר  משנת 

 תשע"ט 

''מה תצעק אלי מדוע  ,  מדוע מתאווה ה' לתפילת הצדיק]תפילת הצדיקים   על ים סוף אמר ה' למשה 

ויסעו'' ישראל  בני  ובניו,  ולא התאווה לתפילתו  דבר אל  ר' חייא  לבן  כיצד  ,  וכך גם בתפילת  זכתה חנה 

כיצד מהפכת תפילת הצדיק את  ,  מדוע ''כל שאפשר לו לבקש רחמים ואינו מבקש נקרא חוטא'',  כשמואל

 עמל משה, תשס"ג  [התפילה הנכונה על הגאולה, הגזירה

מ'ברכת'   שנוצרה  עקרותה  לבטל  רבקה  מול  יצחק  את'תפילת  ע"י  ]  'אחותנו  רשעים,  שנאמרה 

טובו',   'מה  הכנסת  לתקן,  הקהל,  חשובי  או  הרב  ע"י  זה  בנוסח  בהינומא  כיסויה  קודם  הכלה  ברכת 

פילה, שימוש במילים 'מי הוא זה ואיזה הוא' שאמר אחשוורוש במגילה בתוך שיר 'האדרת  ור התלסיד

בתורה, שנכתבו  מילים  תורה,  בשמחת  הגדולה[  והאמונה'  כנסת  אנשי  ע"י  שהוכנסו  מחמדי    מילים 

   התורה, תשע"ט 

]אדם הוא 'מתפלל' באותיות הנעלמות, מבעה זה אדם, ואד יעלה מתאווה לתפילת צדיקים  קב"ה  ה

נים, הדברים עליהם יש להתפלל אשה, מן הארץ, אין אדם ללא תפילה, הקב"ה מתאווה לדירה בתחתו

 אענה'[ תורה, קבורה, מאבק תמידי ביצר הרע, כשאדם מוגדר כ'מתפלל' יכול לזכות ל'טרם יקראו ואני  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד( -חשבתי דרכי במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כא(   )ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו( ]כה, כא[  תפילת נשים באוטובוס

)ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו(    ]קבלה ליולדת, בפני עשרה, סיום ישתבח, ברכה[אמירת 'נשמת כל חי'  

   שלמים מציון, תשע"ט  ]כה, כא[

  ]האם מותר להתפלל על מעשה ניסים, מדוע לא התפללו כן אברהם שרה[   ד בזרעתפילת האבות להפק

 ח' תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' עה(  )ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, ברש"י(

עקו יעקב?  מדוע היו האבות  ולא  בחוץ רים  ישראל,  צדיקים, בארץ  של  לתפילתם  ]הקב"ה מתאווה 

 מעדני אשר, תש"פ לארץ[ 

ציבור   בשליח  בכוונה    -יחוס  המתפלל  או  צדיק  של  בן  תפילתו העדפת  עצמו,  על  אדם  ]תפילת 

 יאיר נזרו, תשפ"א ילת שליח ציבור בימים נוראים[  כשליח ציבור, תפ

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/278_06_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_06_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_06_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_06_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_06_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_06_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_06_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_06_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_06_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_06_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/595_06_63.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_06_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_04_05_06_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_06_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/507_06_81.pdf


 

ות  עשרלצפיה ב

שיעורים על  

 תולדות  פרשת

 באתר "בינינו" : 

 

למאגר עלוני  

שת השבוע  פר

 ומועדים 

  )גם משנים 

 קודמות( 

באתר "בינינו" : 

 

ניתן להעביר או  

להפיץ דף זה  

 לתועלת הרבים 

  בתנאי שלא ו 

יבוצעו בו  

 שינויים 

 

]הזהרו מבני עניים שמהם עבודת צדיק בן צדיק לביטול ה'מלומדה'  -מעלת תפילת צדיק בן צדיק  

 כה(  אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'-נחל אליהותצא תורה[ 

]אין מתפללין על מעשה ניסים, ומדוע לא התפלל אברהם על ?  מדוע התפלל יצחק על עקרות רבקה

 ח' תירוצים   (75עיון הפרשה, תשע"ב )עמ'  )ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו( ]כה, כא[שרה[ 

 מלאכת מחשבת, תש"פ בת כמה היתה רבקה בעת נישואיה ליעקב? 

נוספת?   אשה  יצחק  נשא  לא  זרעהמדוע  שפחה,  איסור  תמימה,  מחשבת,     אחריה[  ]עולה  מלאכת 

   תש"פ

כא[כמה שנים היתה רבקה עקרה?   ]כה,  היא(  עקרה  )עמ'    )כי  אספקלריא,      (לבאספקלריא, תשע"ח 

     תשע"ט )עמ' מז(

הריונה של רבקה אם יעקב ועשו,  ]אשה היודעת שבניה יחטאו האם מחויבת להשתדל להולידם?  

ה',   את  לדרוש  כוסותלך  שתיית  לך,  למה  רחמנא  כבשי  בהדי  ורביה,  מפריה  פטורה  ע  אשה  יקרין  של 

עבודה   יעבדו  שצאצאיה  כשחוששת  ישרה,  בדרך  ילכו  לא  שבניה  חוששת  או  לידה  צער  לה  שיש  לאשה 

 נועם אליעזר, תש"פ   ]כה, כב[   )ויתרוצצו הבנים בקרבה, ברש"י(זרה[ 

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   ]כה, כב[  )ויתרוצצו הבנים בקרבה, ברש"י( מוויצר הרע במעי א ""עובר

 שכול יוסף, תשפ"אא  ושאלת הבחירה -התרוצצות העוברים 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קיד(  הריגתו, וכשמסכן את אמו, ולחלל שבת עליודינו של עובר לענין 

אספקלריא, תשע"ח )עמ'    ]כה, כב[   )ויתרוצצו הבנים בקרבה, ברש"י(   ?מאימתי יצר הרע שולט באדם

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' כא(  יא(

גמורה? מצווה  מקיימות  הן  האם  מהן  פטורות  שהן  מצוות  המקיימות  על    נשים  נשים  ]סמיכת 

שישב אשה  לולב,  שנטל  אחר  שנשתחרר  עבד  כלאים,  עם  ציצית  לבישת  נאסרה    הקרבן,  האם  בסוכה 

גרמ הזמן  שלא  עשה  מצות  להעדיף  למצוה,  גרמ  ןכהוקצה  שהזמן  עשה  מצוות  יכולה על  אשה  האם  ן, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט )למה זה אנוכי( ]כה, כב[  ה גבר[להוציא ידי חוב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט)למה זה אנוכי( ]כה, כב[  גרמן  ברכת נשים על מצוות עשה שהזמן

לבית הכנסת   לרוריצה  לרוץ,  אחרת[]מצוה  למצוה  הכנסת  מבית  ברש"י(  ץ  בקרבה,  הבנים     )ויתרוצצו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]כה, כב[

מעדני אשר,      [כה, כב]   )ותלך לדרוש את ה'(]ומדוע לא לאברהם או יצחק[    למי פנתה רבקה בצערה? 

אספקלריא, תשע"ח )עמ'       תשפ"א     מלאכת מחשבת, תשע"ח       תשע"ח      ז מחמדי התורה, תשע"     תשע"ד

 (כו אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'   - מאמרי עינינו גל   עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קג( נט תירוצים   (פג

וחזרת   צנון  שולחנם  מעל  יפסקו  שלא  והברכה  בבטנך ) המעלה  גויים  ברש"ישני  כ,  ]כה,  משנת    [ג( 

 מהר"ל, תשע"ט 

]שם רשעים ירקב, להוסיף שם, להתפלל בהזכרת האם מותר להתפלל לרפואת תינוק בשם 'עשו'?  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז( -פניני חשוקי חמד שם אמו[

 מלאכת מחשבת, תשע"ט    )ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער, ברש"י( ]כה, כה[מהו 'אדמוני'? 
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 (עגאספקלריא, תש"פ )עמ'   םאדום וחינוך הבניהלבן וההצבע 

    (פאספקלריא, תש"פ )עמ'   איש תם יושב אהלים

להיפך[ ]דברי הרמב"האדם    ל תלוי בבחירת והכ להגיע לדרך טובה או  בידי כל אדם  לפיהם רשות  ם 

   (קמזאספקלריא, תש"פ )עמ' 

רשע בן  בלידת  ההלכתי  האם    הצד  רעה,  לתרבות  יצא  והבן  בן,  להולדת  כסף  תרם  בנים  חשוך  ]זוג 

)אם כן למה זה אנוכי( ]כה,  אם מקיימים ההורים מצוות פריה ורביה בבן רשע[  תוחזר להם התרומה, ה

 אשכול יוסף, תשע"ט כב[ 

יון,  שלמים מצ   )ורב יעבוד צעיר( ]כה, כב[  ]שווקים תקננו בשביל ישראל[עשיית עשו בעולם עבור יעקב  

 תשע"ט    תשע"ו 

 ( פטאספקלריא, תשפ"א )עמ' יפת או מבני עשו? מבני  –הרומאים 

הנביא אליהו  לכבוד  בארי,    סעודה  בן  הושע  העיבוראו  בצער  ראוי[  להקל  מנהג  הוא   ]האם 

 תשע"ו     נוה ההיכל, תשע"ג   [כה, כב])ויתרוצצו הבנים בקרבה( 

ורביה פריה  מניעת  של  ]  חטא  כב[  חזקיהו[עונשו  ]כה,  ברש"י(  אנוכי,  זה  למה  כן  הפרשה,    )ואם  עיון 

 שלמים מציון, תשע"ח    ( ל' תירוצים69ע"ד )עמ' תש

עוד קודם ללידה  תפקידה החינוכי של מדי שבת בשבתו,     [כה, כב])ויתרוצצו הבנים בקרבה(    האם 

 תשע"ו 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח, י(   [כה, כב] )ויתרוצצו הבנים בקרבה( מאימתי שולט יצר הרע באדם? 

ויאמר ה'  )  ה, נבואת שם[]נבואת רבקמנין שהתשובה לרבקה נתקבלה ע"י שליח שקבלה ברוה"ק?  

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  ]כה, כג[ לה, ברש"י( 

לעשו   יצחק  בין  מעוני[ המאבק  התורה  את  כל המקיים  הפרשה,  פסוקי  ממעיך    ]לאורך  לאומים  )ושני 

 רוממות, תשע"ז   [ג, כה]כיפרדו(  

הזה   האדום  האדום  מן  נא  הלעיטני  עשו  של  לעשו  -מהותו  יעקב  הנאת   בין  מול  רגעית  ]הנאה 

הנצח, 'לווה רשע ולא ישלם' מול 'הרואה את הנולד', שתי דרכי התמודדות עם פטירת  אברהם אבינו[ 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב( - נחל אליהו

ע דמו באבריו, מצות עשה למול בהקדם במילה שלא בזמנה, עובר בכל  ]לא נבל  מדוע לא נימול עשיו?

מילה, מאימתי נקבע כך, בזמן   יום מצוות עשה, על האב או רק על הבן, עשו אינו זרע אברהם לגבי מצוות

רטרואקטיבית[ תחולה  כולו(  הברכות,  כה ]  )אדמוני  תשע"ו   [כה,  מציון,  אשר,  מע    טתשע"     שלמים  דני 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   (93עיון הפרשה, תשע"ה )עמ'    תשע"ג

היא       [כה, כה]   )אדמוני כולו(  ['יש לאדם לפלס לעצמו דרך אישית לבנייה עצמית בעבודת ה]תמריצים  

 שיחתי, תש"פ 

)וידו אוחזת בעקב עשו,  ת ה' להמשיך אור התורה מהראש עד העקב  הלקח של יעקב אבינו בעבוד

 שבילי פנחס, תשע"ח ברש"י( ]כה, כה[

בקטן   מאיסורים  הפרשה  מדאור]חיוב  חייב  עשו  יהאם  נקרא  מתי  עד  חינוך,  מדין  מדרבנן,  יתא, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד     [כה, כה]   [כ'קטן'
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כה,  ]    [ציד ודיג לשעשוע וספורט, למאכל ולמסחר, כניסה למקום סכנה]  )איש יודע ציד(ציד ודיג בהלכה  

 תורה והוראה, תשע"ד    [כז

)ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים(     'חדוותא דשמעתתא' בזכות יצר הרע...

 ( 29ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'   מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ]כה, כז[ 

מעדני       במשנת הפרשה, תשע"ו    ]כה, כח[   )ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו(מדוע אהב יצחק את עשו?  

 אשר, תשע"ח 

 היא שיחתי, תש"פ    [היה אוהבו בפניו בלבד כדי לקרבו ולמשכו]אהבת יצחק את עשו 

לעשו יצחק  עשו]  אהבת  אביו,    כששאל  המלחאת  את  מעשרין  של  ,  היאך  קולו  את  יצחק  רבי שמע 

 שבילי פנחס, תשע"ט   [עקיבא בוקע מתוך גרונו

 דברי שי"ח, תשפ"א האם ניתן לעשר מלח ותבן?  

]לשון הרע בין איש לאשתו, שמיעת דברי האשה יצחק אודות הנהגת עשו?  מדוע לא ספרה רבקה ל

 בארה של תורה, תש"פ כדי להרגיעה, חיובי האישות, דאגה בלב איש ישיחנה[ 

ה'  -עייפות   בעבודת  הירידה  ו)    סמל  השדה  מן  עשו  כט[ויבוא  ]כה,  עייף(  ודורשין  הוא  קובץ  -שואלין 

 (יטגיליונות, תש"פ )עמ'  

אספקלריא, תשע"ח )עמ'    הלעיטני נא מן האדום האדום הזה( ]כה, ל[)?  האם נפטר אברהם ביום כיפור

 לו( 

 אשר, תשע"ט מעדני  )הלעיטני נא( ]כה, ל[בתי מלון ומסעדות[ לפני עיוור, ]האכלת אדם שלא יטול ידיו  

אספקלריא,    ת[היה יכול להיות עיוור שחשוב כמ]  ?מנואברהם אבינו חמש שנים קודם ז  מדוע נפטר

 תשע"ז )עמ' לא(

גנב, הניחהו או הלעיטהו, מדוע אין חובת  הלעיטהו לרשע וימות   )הלעיטני    הפרשה מאיסור[]הכשלת 

 ובהם נהגה, תשע"ז  נא מן האדום האדום הזה( ]כה, ל[

ה'[קדש לי כל בכור   לעבודת  ]כה, לד[  ]חשיבות כל הכוחות    במחשבה תחילה,   )ויבז עשו את הבכורה( 

 תשע"ח 

שני הדינים מצוות  ]השמטת הרמב"ם, האם נוהגת בזמן הזה,  מצוות ישוב ארץ ישראל והישיבה בה  

י לארץ  עליה  הסכנה,  בשעת  לעכו"ם,  אמירה  ישראל,  בארץ  הישיבה  ומצוות  ישראץ  ארץ  שראל, ישוב 

 אשר, תשע"ט תמנח )אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך( ]כו, ב[  יציאה מארץ ישראל[

מבקר בארץ ישראל ומסתפק אם לעלות לירושלים או לבקר בקבר אמו בטבריה, מה  היהודי  

בתייר המבקר בארץ[  ?  יעדיף ישראל  ישוב ארץ  ]כו,  ]מצוות  אספקלריא, תשע"ח  ג[    )גור בארץ הזאת( 

   )עמ' יט(

ערוב שיש  במקום  בשבת  לטלטל  בעירוב[  המנהג  מכיר  בק)  ]אינו  אברהם  שמע  אשר  לי  ו עקב 

   מעיינות בני יששכר, תשע"ז  ]כו, ה[ , וברש"י(קותי ותורתיוותי חומשמרתי מצ וישמר

 ]וישמור משמרתי מצוותי חוקתו ותורתי[  האם לאבות היה דין ישראל "לגמרי", או רק ל"חומרא" 

 )עמ' לז( פרשת דרכים על התורה, בראשית, תשפ"א   (סאספקלריא, תש"פ )עמ'    )כו, ה(
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]היתר לבני נח    היה גם 'חפצא' של תורה  -תורה  תלמוד תורה של אברהם ותקופתו קודם מתן  

שם ועבר שלא נענש   מעלת תלמוד תורה של יעקב בבית מעמד האבות כבני נח או כישראל,  ללמוד תורה,  

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  )וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי( ]כו, ה[   על העדר כיבוד אב[

   ]כו, ז[ בקה(  )כי ירא לאמור אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על ר מקור לדין היתר אשת איש שמת בעלה  

 אשכול יוסף, תשע"ז 

כאחותו?   כ'הוחזקה'  עליה  נאסר  לא  האם  היא  אחותי  רבקה  על  יצחק  נדה, כשאמר  ]הוחזקה 

 מעדני אשר, תשפ"א    נועם אליעזר, תשע"ט  ]כו, ח[ )וירא והנה יצחק מצחק, ברש"י(  אמתלא[

ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא  )   ברכת דורו של משיח  -רכותיו של יצחק אבינו ליעקב  ב

 נר יששכר, תשע"ו    י[ כו, ] ('ם ויברכהו המאה שערי

 )וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'( ]כו, יב[   ]חובתו, גדרו, לנסות בו את הקב"ה[  מעשר כספים

 (38עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' 

נועם אליעזר,    )וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'( ]כו, יב[תקנת מעשר ע"י יצחק או אברהם   

    תשע"ט

וימצא בשנה ההיא מאה  ]מול עושרם של האבות שנצלו ממונם לתועלת[ )  וןחמדת הממ  -מרבה נכסים  

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א   שערים ויברכהו ה'( ]כו, יב[

 ( כגאספקלריא, תש"פ )עמ'   מאה ברכות

קובץ גיליונות, תשע"ט    -מסביב לשולחן    ]כו, יב[)וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'(    מעשר שני  

 )עמ' לג( 

 היא שיחתי, תש"פ [  קנאת העמים]שנאת עולם לעם עולם 

וימצאו  )ו  ]גילוי הנקודה הפנימית, שבת וחול[חפירת בארות המים ע"י יצחק   יצחק בנחל  יחפרו עבדי 

  (עשק, כי התעשקו עמוהבאר  שם באר מים חיים. ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים, ויקרא שם  

 תרל"ב-שפת אמת, תרלא   [יט  כו,]

גוים עמלק"    "ראשית" יחפרו  ו)  ]ענין הבארות[הדיבור והמעשה בעולם    -האבות כנגד "ראשית 

גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים, ויקרא שם הבאר   ויריבו רעיעבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים.  

  דרכי, תשע"ח )אוסף גליונות עמ'' חשבתי    ע"פ משנת הגר"מ שפירא זצ"ל    [יט  כו,]   (עשק, כי התעשקו עמו

 (3עמ' 

שנהרס   נכס  על  מחדש  בבניה  זכויות  דין  ]רכש  מה  מחדש,  ונבנה  הבית  ונהרס  חבירו,  גג  על  ניה 

נוה      [כב-כו, יח])בארות המים(     הזכויות, בית משותף ובית בשיתוף, מכירת דירה ומכירת זכות לדירה[

 ל, תשע"ד ההיכ 

התורה   לשמירת  המסורת  על וההלכה  חשיבות  המאבק  קודש,  במלחמת  מסורת  הישיבה,  ]צורת 

 רוממות, תשע"ז     ]כו, יח[)ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו(  החמין בשבת[ 

, בעלות זבולון על שחפרו יצחק ואברהם  ]בעלות על מעין ומי נהר, בארות המים  בעלות על משאבי טבע

רעי יצחק לאמר לנו  יחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רעי גרר עם  )ו[  התכלת שבים

   ע"דאשכול יוסף, תש    מלאכת מחשבת, תשע"ז [יט -כ  כו,]  (המים, ויקרא שם הבאר עשק, כי התעשקו עמו
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]האם עכו"ם מוזהר לא לעבור על שבועתו, בדיני אדם ובדיני שמים, שבועת מלך, ברכת   שבועת אבימלך

נח, מצוה שכלית[ בבן  חיוב שבועה  אלה(   השם,  נא  כח[  )תהי  )עמ'     ]כו,  יט  97עיון הפרשה, תשע"ד    )

 משך חכמה עם בינת החכמה, תשע"ח     תירוצים

    (נדאספקלריא, תש"פ )עמ'    )ונשלחך בשלום( ]כו, כט[בשלום'? 'לשלום' או ' להפרד בלשון

בקנין שהתחייב  סת"ם  שתי   סופר  מיקום  והחליף  בכתיבתו  טעות  כל  על  גדול  קנס  לשלם 

טעויות[  מילים? שתי  או  אחת  ה')ו  ]טעות  ברוך  עתה  כט[אתה  ]כו,  חמד   (  חשוקי  גיליונות,  -פניני  קובץ 

 תש"פ )עמ' ז(

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כג( ]על שם הבאר או על שם השבועה[מדוע נקראת "באר שבע" כך? 

ברשע   בצדיק]הסתכלות  הסתכלות  ומעלת  ובגוי,  בישראל  וגדרו,  האיסור  והסתכלותמקור  הבטה   ,] 

מראו) עיניו  א ]  ת(  ותכהין  דפרשא, תשע"ד    [כז,  )עמ'       עומקא  הפרשה, תשע"ב  אספקלריא,        (מבעיון 

 ( עזתשע"ח )עמ' 

 ( נהאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ידעתי יום מותי( ]כז, ב[  )הנה נא זקנתי, לאהזמן הראוי לכתיבת צוואה 

לצדיקים   באונס,  אין הקב"ה מביא תקלה  איסור  אכילת  איסורו,  בזמן  היתר  מאכל  אסור,  ]מאכל 

ב מאכמטמטם  אכילה,  בעניני  שלא  דרבנן,  באיסור  תקלה אונס,  אסורים,  כמאכלות  דינו  האם  גזול  ל 

)וצודה    בקרבנות ובהקדש, אכילה בלא ברכה, קריאת רבי ישמעאל והטייתו בשבת, הנזהר ממשהו חמץ[

 אוצרות אורייתא, תשע"ט לי ציד, ברש"י( ]כז, ג[ 

 קב ונקי, תשפ"א  )וצודה לי ציד, ברש"י( ]כז, ג[ שחז על ציפור כדי לשוחטה בעודה באוירזריקת חץ מו

 עשר עטרות, תשפ"א    לי ציד, ברש"י( ]כז, ג[ )וצודה הימום בהמות קודם שחיטה 

]עשה דוחה לא תעשה, ספק ממון וספק איסור[   אזהרת יצחק לבנו להביא לו מן ההפקר ולא מן הגזל 

 פ"א מפיק מרגליות, תש  )וצודה לי ציד, ברש"י( ]כז, ג[ 

על מעשה אסור שקרה או שאמור לקרות, מה רמת הוודאות  דין המלשין: איסור או חובה?   ]דיווח 

העבר, מניעת הנדרשת, קרבן העבירה, חיוב מניעת נזק מן הזולת, לא תעמוד על דם רעך, עשיית דין על  

   תורה והוראה, תשע"ז)ורבקה אמרה אל יעקב... שמעתי את אביך מדבר אל עשו( ]כז, ו[  נזק בעתיד[

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

בירושלמי   על הפתחים  -לחברו,  לחזר  צריך  "ואפילו  על הטובה שגמלוהו  להוריו  חוב"  "כפרעון  , " היא 

עד  ,  וצ"ע מדוע שונה חיוב כבוד אב ואם, מכל המצוות שאינו חייב לבזבז על קיומן יותר מחומש מממונו

]הוצאות נסיעה לביקור ממקום  י נושא בהמ  כמה מחוייב לטרוח בטיפול בהוריו. וצאות כיבוד ההורים 

לצורך פרנסת ההורים[,  רחוק ומכבדו במותו",  שימוש בכספי צדקה  ם  צכש  "מכבדו בחייו  א  היוואת אֵּ

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

יו שהם גדולים ונכבדי ארץ, אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל"  ואם במחשבה "שידמה בעינ

חל על כבודו, כבודו מחול"  "האב שמ,  ]חיי אדם בשם ספר חרדים[. וצ"ב היאך יקיים חיוב זה למעשה

האם ראוי למחול תמיד כדי  , ]שו"ע[. וצ"ע האם כדי שהמחילה תועיל צריכים ההורים לדעת על מה מחלו

יכשל לא  באיסורשבניו  שמים,  ו  בדיני  חיוב  יש  האב  מחילת  לאחר  זקנו ,  האם  או  אביו  כבוד  חיוב 

הרי גם האב  ותר מכבוד אבי אביו",  "חייב בכבוד אביו יו,  הרשעים, והאם חייב בכבודם לאחר מיתתם

]הסב[ אביו  בכבוד  אביוחייב  עם  בסעודה  הזימון  את  וכהן  ,  בברכת  יכבד  הוריו ,  מי  בכבוד  ר  גֵּ חיוב 
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שכרהמ  ,הנכרים וגודל  ואם  אב  כבוד  מצות  אותך(  [עלת  מצוה  ח]    )אני  קפז        [כז,  מחמדי       עולמות, 

    מעדני אשר, תשע"ג     התורה, תשע"ח

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ט   הבדלת ישמעאל ועשו מבית האבות הקדושים

חשבתי דרכי במשנתו  רק מכח 'תפילות אבות תקנום'    -המאבק בין אברהם ובניו וישמעאל ובניו  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ו(-שפירא זצ"לשל הגר"מ 

]לבישת בגדי כבוד, קימה בפני אח גדול, להיכנס למקום סכנה לצורך מצות כיבוד  מצות כיבוד אב ואם  

אב ואם, כיבוד אב ואם בדבר שאין להם הנאה בו, התנגדות הורים לשידוך בנם, חיוב 'מורא' גם כשפטור  

תיית קפה על בנו, אם האוסרת על בנה ללכת לבית חמיו, כיבוד שון או שמ'כיבוד אב', הורה האוסר עי

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט  אב ואם או שלום בית, שינוי נוסח תפילה כרצון אביו[

    (מחאספקלריא, תש"פ )עמ' ורא' אב[  ]אך יש בו 'מ כיבוד אב בדבר שאינו לצורך אביו

]כיבוד אב ואם, בעל הבית בוצע, כשיש מי יבצע על הפת כשהאב מתארח אצל בנו לסעודת שבת?  

תים, ישיבה בראש השולחן אב  אחר תחיית המכהן או תלמיד חכם, מי יברך ברכת המזון, אורח, כהונה  

ברית מילה[ הכהן, בסעודת  חמיו  או את  הישראל  אביו  בזימון את  לכבד  בנו,  זנגר     אצל  הגר"י  שיעורי 

 שליט"א, תשע"ט 

מא בן נתינה, קשורים יותר לחיי העולם הזה,  ]עשו, דמדוע גוים זריזים יותר במצוות כיבוד אב ואם? 

 משנת מהר"ל, תשע"ט  הורים מביאים לחיי עולם הזה[ 

לנביא  לשמוע  החובה  מצד  רבקה  לדברי  יעקב  נביא,    ציות  לדברי  לשמוע  החובה  רבקה,  ]נבואת 

 פנינים מדברי האור החיים, תשע"ז     [כז, ח]  אני מצוה אותך()הוראת שעה[ 

  הגר"נ רוטמן שליט"א[]  ]מדוע בדרך זאת, ומה תפקידו של יעקב[וענין נטילת הברכות    -יעקב ועשו  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כח(-התבוננות בפרשיות התורה

 למעשה, תשפ"א    לא רק בכך שעשו איש שדה -ההבדל בין יעקב לעשו 

מצוה אינם ניזוקים, האם רק במכוין לשם מצוה או גם   ישלוחמצוה, שליח ]שליחות יעקב לדבר מצוה 

עיון    ח[  )לאשר אני מצוה אותך( ]כז,  לתועלת אגבית אחרת, מחפש חמץ וגם חמט, כשהדרך בחזקת סכנה[

 (יםלא תירוצ ) הפרשה, תשע"ח

יעקב של  הפסח  מקרבן  יצחק  אכל  בפחות    ?כיצד  למנויו,  שלא  ערל,  כשבנו  פסח  קרבן  ]הקרבת 

יחיד[   בבמת  איש,  עיזים(מחמישים  גדיי  שני  משם  לי  ט[    )וקח  תשע"ג]כז,  אשר,  עיון       תשע"ח   מעדני 

     י"ד תירוצים  (הפרשה, תשע"ג )עמ' סט

משא      צבא הלוי, תשפ"א  ט[   ]כז,  )וקח לי משם שני גדיי עיזים(  שני גדיי עזים א' לפסח וא' לחגיגה 

 נחום תשפ"א 

)וקח לי     ת חיים[מו, רמ]עולה עמו ואינה יורדת עחיוב מזונות בעל לאשתו    -גדיי העיזים של רבקה  

 נועם אליעזר, תש"פ    ]כז, ט[  משם שני גדיי עיזים(

     אספקלריא, תשע"ז )עמ' טו( שלוחי מצוה אינם ניזוקים" במצות כיבוד אב והבאת הכלב ליצחק"

עשו   של  מכוחו  ישראל  על  מעלי  דלא  אינשי  פלילים[התגברות  אויבינו  איש    ]שלטון,  עשיו  )ואחי 

 נועם אליעזר, תש"פ  שעיר( ]כז, יב[ 
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עלי  )]האם עובר על איסור, מדאורייתא או מדרבנן, האם נקרא רשע, רשע המקלל רשע[     מקלל עצמו

       עומקא דפרשא, תשע"ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כז, יג[( קללתך בני

ם ובלא כינוי,  ] איסור קללה  מאחל שתבוא המקלל עצמו, מקלל מת, האם איסור קללה נאמר גם בלא שֵּ

רעה לזולת או גם כשמזלזל בו, ומה הדין אם נתן רשות שיקללוהו, קללה לטובת חברו, האם יש "שיעור" 

 כשאינו מפרט את שם המקולל, לקלל נכסי חברו, ציבור, בעלי לקללה, וחייב גם אם קיללו בדבר פעוט,  

ביאור  נכרי,  לקלל  רשעים,  לקלל  לתועלת,  קללה  בכתב,  קללה  בדיחותא,  בלשון  ברמז,  קללה  חיים, 

" ְבִניהכתוב  ִקְלָלְתָך  "ָעַלי  בין הפסוק  יישוב הסתירה  חז"ל שהקללה חוזרת אל המקלל,  דברי  ַכִצפֹור ", 

ן ִקְלַלת ִחָנם לֹא ָתבֹאָלנּוד ַכְדרֹו מתי יש    ז"ל "אל תהי קללת הדיוט קלה לפניך",", ובין דברי חר ָלעּוף כֵּ

שקיללוהו  אדם  יעשה  מה  באה",  היא  תנאי  על  אפילו  חכם  "קללת  חז"ל  דברי  ההדיוט,  לקללת  לחוש 

      עולמות, רעט   [, יגכז] )עלי קללתך בני(  וכיצד ינהג אדם שקילל, סדר התרות קללות לרבנו הרש"ש זיע"א[

       הגר"א גניחובסקי, תשע"ד      מחמדי התורה, תשע"ד    [כז, טו]   [לבישת בגדי עשו]שימוש בלא רשות   

יוסף, תשע"ג אשר,     מעדני אשר, תשע"ז     "חתשע      זמחמדי התורה, תשע"      תשע"ז       אשכול  מעדני 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' סג(   שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תש"פ  תשע"ט

ע"י  מנין היה מותר לרבקה להשתמש בבגדי עשו   גניבת הטרפים  גזלן, מומר,  ]שימוש ללא רשות, 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לד( -ליט"אשיעורי הגר"נ נבנצאל ש רחל[

ולהיפך, תחפושת, תחפושת בפורים[לא ילבש   יעקב לעשו, איסור התחזות איש לאשה   ]ההתחזות של 

 תורה והוראה, תשע"ט 

 שלמים מציון, תשע"ח  וי בישראל מומר[]איסור לא תחנם, בגלשבח את עשו בכיבוד אביו 

בהלכה   קולי  וזיהוי  שמיעה  קולי,    דקלא,  עינא  טביעות]עדות  בנפשות, זיהוי  אשתו,  עם  סומא   חיי 

בעיגון,   גבממונות,  כתיבת  זרה,  לעבודה  הודאה  עדות סומא, הכמנה במסית  הבעל,  ע"פ שמיעת קול  ט 

 תשע"ז מעדני אשר,     עולמות, שנ ]כז, כב[  הקול קול יעקב() [זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותימוקלטת, 

האיחוד בחידוד,    ]כז, כב[    הקול קול יעקב()   ?מדוע העדיף יצחק את זיהוי המישוש מהזיהוי הקולי

 תשע"ז 

      אספקלריא, תשע"ט )עמ' ל(  ?מדוע עשו לא נחשב לשליח מצוה

       אספקלריא, תשע"ט )עמ' צב( טלטול עורות בשבת

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קיט(  שהתכוון לעשו? בשעה  -איך חלה ברכת יצחק ליעקב 

מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות     )הקול קול יעקב( ]כז, כב[על תורה או על תפילה?    -הקול קול יעקב  

 ( ל)עמ'   ישיבת מיר, תשע"ח

]זמן הרשות של אדם, בשונה ממלך שחייב להגות   האם עשו היה 'מבטל תורה' או 'הורג את הזמן'?

לריא,  אספק  ביטול תורה בזמן דיבור לשון הרע[עוון  אודות  בתורה תמיד, דברי אבן האזל, דברי החזו"א  

    (עאתש"פ )עמ' 

ומגינה  מצילה  והיא  במסירות  אחת  במצווה  ולדקדק  לשמר  אדם  כל  האדם  חייב  ]דברי    על 

יעקב בכיבוד אם הביא  הרמב"ם בפירוש המשנה למסכת מכות, ראיות רבות לדבר, מסירות הנפש של 

     (פהאספקלריא, תש"פ )עמ'  לקבלת הברכות[ 
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התחיי האם  ליצחק  הסעודה  והכנת  אב  כיבוד  מצות  זהובים?  בלקיחת  עשרה  לעשו  יעקב  ב 

 תשפ"א     , תשע"טמים זכים  [, תשלום עשרה זהובים מדין 'נהנה' או מדין 'מזיק' ]חוטף מצוה

 שלמים מציון, תשע"ו  )ולא הכירו... ויברכהו( ]כז, כג[ ]החושד בכשרים[ברכה לפייס אדם שנחשד 

זאת?   לעשות  נתבקש  לא  הרי  יין,  לאביו  יעקב  שמחה[]מדוע הביא  הסדר,  ליל  יין  )  יו"ט,  לו  ויבא 

 נר לשלחן השבת, תש"פ    מעדני אשר, תשע"ט [כה,  ז( ]כוישת

 היא שיחתי, תש"פ     [ז]כז, כ( ח בגדיווירח את רי) ]אל תביט בקנקן[ ראה ריח בני

]יקום איש צרורות אחיינו המתייון של יוסי בן יועזר, והקשר בין דבריו בפרקי  ריח בוגדיו    -ריח בגדיו  

וירח את  )  ת דבריהם[גליהם, הוי שותה בצמא אאבות, יהי ביתך בית ועד לחכמים, הוי מתאבק בעפר ר

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לב( -עינינו גל  [ז]כז, כ( ריח בגדיו

מהגי זרעו  להציל  כדי  'בני'  פעמים  ח'  יעקב  את  כינה  שיצחק  סיבב  ולהביאם  הקב"ה  הנם 

 שבילי פנחס, תש"פ   [ז]כז, כ( וירח את ריח בגדיו) לם הבאלעו

 קא דפרשא, תשע"ג עומ   [ כז, כח]  [נושאים שונים במהות הברכה]ברכת יצחק  

 (לגקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' -וידבר משה   כוח העמידה בגלויות -ברכת יצחק ליעקב 

מקור  ישראל  וארץ  והתפלה  ישראל  גשמי   הברכה  שאלת  הציבור,  כל  את  מחברת  ישראל  ]ארץ 

 זרע ברך, תשע"ט  ]כז, כח[)ויתן לך האלוקים(  חרים בעולם לפי הצורך בארץ ישראל[באזורים א

 נר יששכר, תשע"ז      שלמים מציון, תשע"ז  ]כז, כח[)ויתן לך האלוקים( מהות ברכת 'ויתן לך' 

    (גפאספקלריא, תש"פ )עמ'    אמירת 'ויתן לך' במוצאי שבת

  , קודם או אחרי הבדלה, לומר יחד עם אחר, עם כהן[מקורו, זמן אמירתו] אמירת 'ויתן לך' במוצ"ש   

 עשר עטרות, תשע"ט   תשע"ט  זתשע"    מחמדי התורה, תשע"ד  [כז, כח]

]כז,  )ויתן לך האלוקים(    [ 'ם אשר אהבמטעמי'מול    'לצוד ציד']ברכתם של ישראל בדורות האחרונים  

 נר יששכר, תשע"ז   כח[

ה, הקשר האם צריכים אנו להתכונן לפני קבלת ברכ]  ?ךמדוע היה זקוק יצחק למטעמים בשביל לבר

ל'קוגל', ברכה מתוך שמחת ברכת המזל טוב  לאייזנהאואר[  בין  ברכת האדמו"ר מצאנז  לך    הלב,  )ויתן 

 מלאכת מחשבת, תש"פ   ]כז, כח[האלוקים( 

הוא שיא החסד, ה' הוא המוציא לחם מן הארץ, ]צדיק אוכל, ברכות מעומק הלב, המזון ההכנה לברכה 

עולם כולו, לאכול כמו עבד ה', מי באמת הכין את העוף, ברכה היא ההזדמנות לגדול, ברכת הזן את ה

המזון על הגילוי המיוחד, הכרת הטוב המוחשית, עונג שבת הודאה למלכות ה', אכילה גדולה מתענית[ 

 ר, תשפ"א תורת אביגדו

]הנאה מעולם הזה של גדולי ישראל, סעודת חול כסעודת    עבודה קדושה ונשגבה עד מאד   -אכילה  

 שואלין ודורשין, תשפ"א  מצוה, קידוש בציבור בשבועות פעם אחת בשנה[

למטעמ יצחק  זקוק  היה  לברמדוע  בשביל  לפ]  ?ך ים  שיביאו  ביקש  לא  יצחק  שע"י  מדוע  כינור  ניו 

הקודש  הניגון רוח  עליו  סמוך ,  תשרה  מתיקה  מיני  בקבלת    אכילת  לשמוח  הלב  את  למשוך  כדי  לשבת 

   קב ונקי, תשפ"א [מיני מתיקה סמוך לברכת המזון כדי לברך מתוך שמחה אכילת, שבת
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 רוממות, תשע"ז    ]כז, לד[ )ברכני גם אני אבי( ? מי ראוי לברך

נח   בני  מצוות  שבע  את  לאכוף  כדיין  אביו  ידי  על  מונה  לח[עשו  ]כז,  תחיה(  חרבך  האיחוד    )על 

 בחידוד, תשע"ד 

נם  ]בימי אבלו של יצחק שיעקב מושבת מלימוד תורה, חששו מפני בית די  מחשבות עשו להריגת יעקב

יורש את כספי הירושה[ ועבר, אח שהרג את אחיו האם  י  של שם  ימי אבל אבי ואהרגה את  עקב  )יקרבו 

 פיקודיך דרשתי, תשע"ט אחי[ ]כז, מא[  

, לימוד תורה  ]תורה מגנא ומצלאכשמירה  לימוד תורה    -רצונו של עשו להרוג את יעקב בימי אבל אביו  

סור לימוד תורה בימי אבל, לימוד בימי אבל  בשעת אזעקה, לימוד תורה במקום לא נקי בשעת הסכנה, אי

בדברים המותרים, תורה מגנא ומצלא רק ב'משמחי לב', האם להשתדל היום כדי למנוע מצב של פיקוח  

נקי, ידיעה על סכנה דרך רוח  נפש של מחר, חיוב בריחת יעקב לגלות, מול אי איסור כניסה למקום שאינו  

סגולי, האם לאבל יש 'פטור' מתלמוד תורה, לעבור איסורים   , האם היא נחשבת ידיעה, על טבעי,הקודש

 מים זכים, תש"פ )יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי[ ]כז, מא[    [בכדי להנצל ע"י הצלה סגולית

קב לא נענש על השנים שהלך ללמוד תורה ולא כיבד את הוריו,  ]יע  גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם

עשו אל ישמעאל,  )וילך    אילו מצוות נדחות מפני תלמוד תורה, ואלו מצוות נדחות מפני כיבוד אב ואם[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לח(  זרע שמשון, תשע"ח   רוממות, תשע"ז  ]כח, ט[ברש"י( 

 

 )ה' כסלו ת"ש(  לזכרו של ה'ברכת שמואל'

 

 יאיר נזרו, תשפ"א בער ליבוביץ זצ"ל ]ברכת שמואל[  לזכרו של הגאון רבי ברוך 

זצ"ל   ליבוביץ  בער  ברוך  רבי  הגאון  של  שלמה    -לזכרו  חיים  רבי  נכדו  מפי  שנשמעו  עובדות 

 אהבת התורה מה היא, תשפ"א ליבוביץ זצ"ל 

דרכי החיזוק,  דברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א    -לזכרו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל  

 תשפ"א

 

 ף אכילת פירות חור  :מעניני דיומא

 

]שרצים שלא שרצו על הארץ, תולעים נמצאים על קליפת הפרי, תולעים כנימות על קליפת פרי הדר  

כנימות שאינן נראות בעין, מעבר כנימה לתוך הפרי בחיתוך, שהתהוו במחובר, כנימות על קליפת הפרי,  

 נר יששכר, תשע"ז  שטיפת הפרי קודם החיתוך[

נטילת נשמה, הריגת בעלי חיים בשבת,  ]הריגת הכנימות,    שטיפת פירות הדר מחשש כנימות, בשבת

שם  שטי כשימותו  בניאגרה  מים  הורדת  מתעסק,  רישא,  פסיק  ספק  חץ,  כזריקת  היא  האם  במים  פה 

 נר יששכר, תשע"ז  זבובים[
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פירות, פרי   ]הפרי וחלקיו ותכלית נטיעתו, ברכה על גרעיני וקליפות  ברכה על אכילת קליפות פרי הדר

 עולמות, תלט  מר, בוסר וקליפות ממתקם[

 

 : נושאים אקטואליים

 

 ירחון לב המועדים, תשפ"א הלכות והליכות בענין שנים מקרא אחד תרגום 

 ירחון לב המועדים, תשפ"א הלכות והליכות בענין זמירות בליל שבת 

חשש   ללא  ממחשב  לעין מחיקה  נראה  שאינו  כתב  כן,  תעשון  לא  קדושים,  שמות  מחיקת  ]איסור 

גופן   'שלא כסדרן'.  נחשב כתב לענין.  גופן מקוטעמחמת קטנו, מיקרופילם, כשניתן לקראו ע"י מכונה,   

ו קדושה,  בו  יש  האם  הפוך  בגופן  עופרת  יציקת  לענין  מחלוקת  שאותהפוך:  ה  האפשר    גם  יאמחלוקת 

שנ שם  הפוך.למחיקת  בגופן  מחיקת    כתב  להתיר  מועיל  לא  קו:  עם  על שכתב  קו  הוספת  ידי  על  ם 

מנגנון אוטומטי: ישנם מספר עצות, כיצד ניתן למחוק את ּהשם, בצורה שאין מחיקה להדיא, .  האותיות

בפנים. שהתבאר  ופתר  וכפי  המסך,  כבוי  באמצעות  נייח  למחשב  באמצעות פתרון  נייד  למחשב  גם  ון 

וביטול עמעום המסך  הדין במיקרופלים האם    פעולה אחרונה.  הפעלה אוטומטית  הפוסקים מה  נחלקו 

למחוק מותר  הדעות  ולכל  לבזותו.  איסור  יש  והאם  גניזה  ואינו  ש  טעון  המחשב,  של  קשיח  מזיכרון  ם 

 עומק הפשט, תשפ"א [ בכלל מחיקה האסורה

בדין תורה?   הדיינים  האם מותר להתפלל להצלחת אדם אחר  לב  בכך התערבות הטיית  יש  ]האם 

 תשפ"א  אשכול יוסף,וחשש עיוות דין, בית הדין, דיני ממונות[ 

 ( ד)עמ'  "פתש )א( בין המשפתים ילקוט הערות על ס' זוהר הרקיע להרשב"ץ ז"ל 

 )א(  בין המשפתים  מחבר ספר 'לחם אבירים'[  –אברהם בן עזוז זצ"ל    הרב  ]  ןשיטה על מסכת קידושי

 (ח)עמ'  "פתש

)עמ'   "פתש  )א(  בין המשפתים  מחבר ספר 'שולחן גבוה'[  –יוסף מולכו זצ"ל  הרב  ]  חידושי מס' סוכה

 (כח

חיבור מים בלים טומאה  מי הברז האם מק זוחלין שנתלשו,  ]זוחלין, מים שהשתמשו בהם בקרקע, 

   אהלי טהרות )מב(, תשפ"אהזוחלין[ 

בין     '[  מחבר ספר 'מסגרת השולחן   –קאסטילנובו זצ"ל  מנחם עזריה  הרב  ]  מנהגי ק"ק ליוורנו יע"א 

 ( לב)עמ'   "פתש )א( המשפתים

)עמ'    "פתש  )א(  בין המשפתים    אבינועם כהן שליט"א[  הרב]  מנהגי והליכות ק"ק 'אורחים' אזמיר

 (לט

הגר"ש לפסק  יוחסין  הסכמה  להיתר  זצ"ל  רקמות  משאש  בדיקת  זצ"ל    ע"פ  יוסף   –]הגר"ע 

   (נד)עמ'  "פ תש )א( בין המשפתים  הראשון לציון[

גוי המופקד אצל ישראל ה'[]אחריות ישר  חמץ של  גוי, חילול  נזק של  על  ]הרב מתתיהו דייטש    אל 

 (סא)עמ'  "פ תש )א( בין המשפתיםמחבר ספר 'נתיבות אדם'[  -שליט"א 
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פסולו אחר  תולין  לו הלך  האם  יוחסין,  א  ]פסול  ליחסו  פגום,  מהם  במי  בעברה,  הרב רק  הפסול[   חר 

 ( סח)עמ'   "פתש )א( בין המשפתים  חזקיהו יוסף שרייבר שליט"א[ 

מתי    ]הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, כשנמצא בשדה,ד' אמות ברשות הרבים    שמא יעבירנו

)עמ'    "פתש  )א(  בין המשפתים  ]הרב דוד אברהם שליט"א[  [ר תורה בשבתגזרו ומתי א גזרו, קריאת ספ

 (עא

ונויה סוכה  מעצי  או    איסור הנאה  נעצים  הסוכה  ברצפת  שטיח  לסוכה,  דופן  הוא  סיכות  ]כשמקרר 

 ( עח)עמ'  "פתש )א( בין המשפתים ה גבאי שליט"א[]הרב שלמ  המעמדים את נוי הסוכה[

 (ראפקלריא, תשפ"א )עמ' אס ציבור של גויים על תפילת יחיד של גוי? האם יש מעלה בתפילת 

  בין המשפתים   ]הרב אלאור חדד[]מצוות עשה שהזמן גרמן[    חיוב אשה במצוות עשה של ק"ש ות"ת

 ( פ)עמ'   "פתש )א(

קולות   שלושים  או  מחלקה  בכל  קולות  י'  או  לחולים  שופר  שיכול? תקיעת  מחלקות  בכמה 

, עיר שקבלה הקצבת שמן לחנוכה ואין בה כשי שיעור קדימה בספק מצוה דרבים לודאי מצוה דמעטים]

הדלקה לכולם, האם ידליקו כולם בשווה בכמות קטנה, או ידליקו רק חלקם הדלקה כשיעור חצי שעה,  

מזוזות עשר  לקנות  יכול  ביבום,  זה  בכעין  ספק  חברך,  שיזכה  בשביל  מזוזות   חטא  ה'  או  כשרות  ספק 

]הרב יוסף מאיר יפרח     הימים או להדליק בכשרות בראשון[  כשרות, לחלק את כמות השמן בחנוכה לכל

 ( פג)עמ'   "פתש )א( בין המשפתיםשליט"א[ 

 (פח)עמ'  "פ תש  )א( בין המשפתים ליהו חיים ביטון שלט"א[]הרב א תיקון כלי גמור ביום טוב

 ( צד)עמ'  "פתש  )א( בין המשפתים  ]הרב דוד חיים עוזרי שליט"א[ ]שיעור נפח ביצה[ שיעור חיוב חלה

טבל איסור  מאימתי    בגדר  בפסח,  חמץ  תרומת  המפריש  ברירה,  אכילתו,  אחר  תרומה  ]המפריש 

הנאה בטבל, הפרשה בשבת[    חלה קדושת התרומה, איסור  כהנים, מאימתי  היא ממון  ]הרב  התרומה 

   (צז)עמ'  "פתש )א( בין המשפתים  אריאל קורקוס שליט"א[

 ( קי)עמ'  "פתש )א( בין המשפתים  ]הרב בנימין אבישר שליט"א[ הקבלת פני רבו ברגל

  (קיד )עמ'  "פתש )א( בין המשפתים ואל ביטון שליט"א[ ]הרב שמ איסור הנחת תפילין לאבל 

 ( קיז)עמ'  "פ תש )א( םבין המשפתי  ]הרב שמעון סלמני שליט"א[ מתפיס בנדר

 ( קכ)עמ'  "פתש )א( בין המשפתים  ]הרב אליהו סלמני שליט"א[  בגדרי ספק ספיקא

 ( קכד)עמ'  "פתש )א( בין המשפתים   ]הרב שלמה שמש שליט"א[  עשה דוחה לא תעשה

 ( קכז)עמ'  "פתש )א( בין המשפתים ]הרב עמיאל ארבה שליט"א[  דברי חכמים

בדרבנן ומתעסק  שוגג  ובדין  דרבנן  ש  איסורים  מתירים  על  כדין[]הסומך  ארבה    לא  עמיאל  ]הרב 

  (קכט)עמ'  "פתש )א( בין המשפתים  שליט"א[

 (קמו)עמ'   פ"תש )א( בין המשפתים  ]הרב אביגדר נבנצאל שליט"א[  ביאורים בתפילת אתה בחרתנו

 (קנ)עמ'  "פתש  )א( בין המשפתים  ]הרב שמואל אברהם שליט"א[   ג-תרגום איוב א

]הרב      בדרך כלל מוזכר הר חורב[  ]בספר דברים לא מוזכר הר סיני חוץ מפעם אחת,  הר סיני הר חורב

 ( קסה)עמ'  "פתש )א( בין המשפתיםאלאור חדד שליט"א[ 
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 (סוק )עמ'  "פתש )א( בין המשפתים  ]הרב אברהם אפרתי שליט"א[   נחום -פירוש על המסורה 

]ברכת סלט פירות, פטור ברכת הטפל, ברכה אחרונה בעיקר   (א'עיקר וטפל )חלק    -ברכות הנהנין  

 אזמרה לשמך, תשפ"אוטפל, הבדל בין ברכת הנהנין לברכה אחרונה[ 

דג מלוח עם מציות, ]שהחיינו על מאכל טפל, אבוקדו כממרח,  עיקר וטפל )חלק ב'(    -ברכות הנהנין  

עוגת גבינה, מאכל מתוק הבא להפיג חריפות, קרמבו, יין פוטר את המשקין, גלידה נוזלית האם נפטרת  

ילטע פיש עם גזר, יוגורט עם חתיכות קוגל אטריות ומלפפון חמוץ, גפגלידה עם שברי עוגיות,    בקידוש,

 אזמרה לשמך, תשפ"א פרי, שניצל מצופה בפירורי לחם, תערובת מינים שאין בה רוב[ 

משקין שאר  פוטר  בקידוש,   יין  נפטרת  האם  נוזלית  גלידה  ענבים,  שת  ]מיץ  רביעית,  כשהמקדש  ה 

 אזמרה לשמך, תש"פ כשהשומעים שתו קצת יין, כשהשומעים לא שתו כלל יין[ 

בברכה אחרונה  נפשות']  דיני קדימה  ל'בורא  'על המחיה'  יין  ,האם מקדימים  או  עוגות  ופירות   אכל 

המיניםמשבע המינים  ,  ת  מז'  פירות  או  יין  או  עוגות  ושתה ,  וירקות  אכל  המינים  משבעת  פירות  אכל 

 אזמרה לשמך, תש"פ [ מנהג שאינו תדיר כנגד תדיר, אכל עוגות ואורז, קומפוט מיץ פירות

המאור )תצח(, תשפ"א       מלובלין  שפירא זצ"למהר"ם    -  בחנוכה  שמדליקין בהםפתילות ושמנים  

  (ה)עמ' 

שבת   בערב  חנוכה  נרות  שמאי הדלקת  בית  בכלים[      לדעת  שביתה  דין  שיש  ]הגר"א ]הסוברים 

 ( והמאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  גניחובסקי זצ"ל[

]הגר"א גניחובסקי  ]אשר יצר או הדלקת נר חנוכה, הבדלה או נר חנוכה[     עניני תדיר הנוגעים לחנוכה

 (זאור )תצח(, תשפ"א )עמ' המזצ"ל[ 

כיצד הדליקו בנר ראשון של חנוכה בימי מתתיהו שחל אותה שנה בשבת לדעת הב"י שהניחו  

הדלקה? משיעור  בכמות    פחות  בשבת  שבת[]הדלקה  חילול  היא  זצ"ל[   פחותה  גניחובסקי   ]הגר"א 

 ( זהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ' 

,  ]והדליקו נרות בחצרות קדשך  האם בהדלקה בחצר המקדש קיימו מצוות הדלקת נרות במקדש? 

]הגר"א גניחובסקי  הדלקה קודם הזמן והכנסה למקדש בהגיע הזמן, הצורך בשמן נוסף, קו' הבית יוסף[  

 ( ידהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ' זצ"ל[ 

ויום טוב מדרבנן[    על הנסים בברהמ"ז  המאור      שליט"א[הרב ישראל פאלק  ]  ]יום טוב מדאורייתא 

 ( יא)תצח(, תשפ"א )עמ' 

 (יגהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ' שליט"א[ רב אברהם אבא קלייינרמן ה]  'להודות להטוב 

   שליט"א[   הרב יעקב אמסעל]  ?מעלין בקודש אליבא דב"ש, מתי ראשון עדיף ומתי אחרון חביב

 ( טוהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ' 

אפ הוא  חביבה[    לפחות שבעם  ילוחנוכה  מצוה  בית,  לו  שאין  למי  הרואה  בלויא]]ברכת  יונתן    הרב 

 ( יט המאור )תצח(, תשפ"א )עמ'  שליט"א[

ברכה על מנהג,    –]'לכם' בנר חנוכה, מדוע מברכים על הדלקת נרות בבית כנסת    שו"ת בהלכות חנוכה

ליד בעלה בזמן הדלקת  האם יש מצוה שידלקו נרות חנוכה יותר מחצי שעה, האם אשה צריכה לעמוד  

 ( כבהמאור )תצח(, תשפ"א )עמ' שליט"א[ פריעדמאן הרב צבי ארי' ] נרות חנוכה[
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 הוספות: -קורונה 

 

האםקורונה  חולה   ק"ש  יד"ח  יצא  אם  שובנע  המסופק  עבורו  לקרא  יכול  מצוה  בר  ]ספק    ?ר 

 פניני הלכה חידושי הלכה מראשי ישיבת מיר, תשפ"א  וודאי, טומטום, ספק ספיקא בתרתי דסתרי[
'זום'   באמצעות  המציאות  ובירור  ניסא  פרסומי  הראיה,  מטלפון    zoomברכות  עדיף  זום  ]האם 

בחנוכה  ניסא  פרסומי  חי,  בשידור  ראיה  על  ברכות  הבדלה,  שמיעת  המגילה,  קריאת  שמיעת  לגבי 

עשרה   צירוף  זום,  בזום, באמצעות  הכתובה  קריאת  בזום,  מנין  בפני  הגומל  ברכת  בזום,  ברכות  לשבע 

 רץ כצבי, תשפ"א ברכות ברית המילה בזום, התרת נדרים בזום, התרת עגונה בעדות בזום[ 

זמניים   תפילה  במקומות  כנסת  בתי  הבתים,]במקדושת  בחצרות  פתוח,  באולם   רחב  העצים,  בין 

המשמש מטרה אחרת, האם קביעות המקום לתפילה או לדרשת ליל שבת או ללימוד אבות ובנים מחל 

ק התפילות[  דין  בזמן  שלא  כדרכם  במקום  לשחק  האזור  לילדי  מותר  האם  במקום,  בתי  דושה  קדושת 

 מקדש מעט, תשפ"א

בנגיף הדבקה  ידי  על  הנפש  את  שהרג  ושלא    כהן  בכוונה  קורונה,  כהנים,  בברכת  כפים  ]נשיאת 

למוות גרמה  וודאות שההדבקה  אין  בגרמא,  שליט"א    [בכוונה,  חיים שרמן  אברהם  בית הדין    –]הרב 

 (נז)עמ'  "פ תש )א( בין המשפתיםהגדול[ 

בשולחן   מגשאלות  מתקופת  חיים  אורח  הקורונה  ערוך  כשקם ]מריחת  פת  בבוקר  חיטוי  חומר 

ידיים  משנתו נטילת  מסקודם  עם  כהנים  וברכת  תפילה  הפנים,  על  לכה  מטריה  ,  מחזיק  כאשר  התפלל 

 העומד בתפילת עמידה ,  באופן שרואים זה את זה  רפסות וחצרות נפרדותצירוף עשרה למנין דרך מ ,  בידו

אדם   אליוובא  יכול    ונצמד  עד  האם  ממנו  הולכתו ,  מטר   2להתרחק  בזמן  תורה  וספר  מזוזה   נישוק 

לתורה התורה,  ובעלייה  בספר  יאחז  איך  לתורה  יקרא  העולה  ספר    ואיך  הנהנין ,  תורההמתוך  ברכת 

חוש את  שאיבד  קורונה  מבידוד,  הטעם  לחולה  ליוצא  הגומל  מבית  ,  ברכת  בצאתו  אשר  בנגיף  חולה 

מסיכה על   לצאת בשבת במקום שאין בו עירוב עם,  אם יביא עמו התפיליןה  כל חפציו  םהחולים שורפי

שפורסם,  הפנים שונים  ויטמינים  בשבת  המגפה   לקחת  נגד  הם  חיטוי  ,  שיעילים  חומר  עם  ידיו  לשטוף 

לו תסמיני הנגיף בשבת  ,  שבתב  פון המגיע ממשרד הבריאותלענות לטל,  בשבת  'אלכוג'ל' אם  ההתחילו 

במדחוםלו    מותר חום  המתקיימים,  למדוד  במניינים  שבע  מעין  ברכת  מרפסות  אמירת  או    , בחצרות 

שלא הפרשיות  את  להשלים  יש  ההסגר  האם  בימי  בשבתות  הקראו  הנמצא,  לאדם  להביא  מותר    אם 

 אלכוג'ל , האילנות, לברך על ראייה בשידור חי רכת בבעציץ כדי שיברך או עץ  ענף מלבלב בידוד או חולהב

הרופאים ידי  על  שהומלצו  ויטמינים  הפסח,  בימות  כשרות  לחיטוי  עליהם  ואין  המגפה  נגד   כיעילים 

כלל    לעשות הפסח כאשר אין להם מוצרים כשרים ושאלו כיצד  הודים שנתקעו לבד באי של גויים, י לפסח

ים שלא  שמקפיד  אם יכולים השנה למכור חמץ בעין למרותבהעדר סיום זמין, ה  תתענית בכורו,  בנמצא

כיון לדווח ממחסור לאחר החג  שהצטיידו עם כמות מזון מרובה, עקב החשש  לעשות כך בשאר שנים   , 

, מי יבדוק חמץ לאשה מבוגרת הגדול המתוכננת להיות באחד מבתי המדרשות  למשטרה על דרשת שבת

בדי בבידוד,  זרה, שהנמצאת  עובדת  ע"י  לשמח קת חמץ  כדי  בליל הסדר  'זום'  בתוכנת  , ודדיםמב  ימוש 

מצוות 'שמחה' ,  וקבורה של תלמיד חכם שנפטר מהנגיף  המותר והאסור ביום טוב שני של גלויות בלוויה

]הרב   [הנהוגים בימי ספירת העומר  מנהגי האבלות,  חנויות סגורותהבבגדים ותכשיטים כאשר    לאשתו

 שו"ת כתר מלוכה, תש"פ )קצג עמ'(רווח שליט"א[ שניאור ז. 

ערוך   בשולחן  דעהשאלות  מג  יורה  הקורונה  מתקופת  שנים ]פת  צריכים  זו  בתקופה  גם  האם 

אחר שרוב מקוואות הכלים נסגרו ל,  ניהםיב  שולחן אחד זה בשרי וזה חלבי לעשות היכר  שסועדים על
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ות  עשרלצפיה ב

שיעורים על  

 תולדות  פרשת

 באתר "בינינו" : 

 

למאגר עלוני  

שת השבוע  פר

 ומועדים 

  )גם משנים 

 קודמות( 

באתר "בינינו" : 

 

ניתן להעביר או  

להפיץ דף זה  

 לתועלת הרבים 

  בתנאי שלא ו 

יבוצעו בו  

 שינויים 

 

חדשים מחשש שומן   כליםת  הגעל,  מכירה זו  תנאי,  כלים לגוי  מכירתהזקוקים לטבילת כלים,    מה יעשו

טהרה,  אסור במקוואות  נשים  אחרות   טבילת  בחלופות  כללי    ,או  סגר  כשיש  השמיני  ביום  טבילה 

עדהשהשלטונות הטילו סגר,   לבדוק  לחוש שלא  צריך  הוראה  בנגיף  יאם מורה  שידבק  מחשש  , בדיקה 

חובת ביקור חולים אצל   ובה לבקר אדם שהוא בבידוד, האם ישהאם ח,  כיבוד הורים בתקופת המגיפה

ברית מילה בזמן ,  באמצעות טלפון או שאר מכשירים  מצות ביקור חולים או ניחום אבלים ,  חולה מאומת

מנין,    הסגר נוכחות  המוהלללא  יעשה  בפיו  האם  ש[  מציצה  שליט"א[  ]הרב  רווח  ז.  כתר  ניאור  שו"ת 

 מלוכה, תש"פ )קצג עמ'( 

ערוך   בשולחן  מג  אבן העזרשאלות  בזמן  ]ה  פת הקורונהמתקופת  מיטתו  לשמש  לאדם  מותר  אם 

ב שניאור ז. רווח  ]הר  [ת כף שעושים עם החתןמתקיע  להימנע,  בעשרה  המגפה, חופה בזמן שאסרו כינוס

 שו"ת כתר מלוכה, תש"פ )קצג עמ'( שליט"א[ 

ערוך   בשולחן  משפטשאלות  מג  חושן  הקורונה  מתקופת  לביה"ס]פת  אולמות.  ,  מעונות  ,תשלום 

לא כי    ביטל כרטיס טיסה,  קיבלו שירות  שו ולאלמרות שלא השתמ  בנים ועודחברות הסעה. שכירות מ

להכנס בחזרתו   רצה  ביטול  לבידוד  דמי  בתשלום  עמלת הסוכן  האם מחויב  תשלום  המשלם ,  הכרטיס, 

שהמשלם יכול    האם החברה נחשבת מוחזקת מחמת השיקים או  מראש לחברת הסעות באמצעות שיקים

יפוי הנדבק מחולה מאומת האם יכול לתובעו נזיקין, רדינו כרודף.    האם  חולה בנגיף,  לבטל את השיקים

ה כאשר  במסעדההוא    זק נושבת.  או  בטיסה  כגון  שליט"א[    [לממון  רווח  ז.  שניאור  כתר  ]הרב  שו"ת 

 מלוכה, תש"פ )קצג עמ'( 

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 פות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, להצטר

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

http://beinenu.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47395
http://beinenu.com/alonim
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_65_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_65_81.pdf
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
mailto:kishurtora@gmail.com

