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 וישלח פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 
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 (חינם )קישורים להורדה     וישלחפרשת 

  ]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

 החינוךיסודות 

 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

 זר שליט"אשיעורי הגר"א עו

 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:47385
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47572&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=47572&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=47572&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47572&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47572&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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=47572&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 

 וישלח פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 ובדבר עבירה ,במצוות ,שליחות בפעולות נושא בפרשה:

 

וחסר פטור המשלח, סיבת "שלוחו של אדם כמותו", דברי הרב ודברי התלמיד, ] לדבר עבירה שליחות

, שליחות לדבר עבירה כאשר השליח היה שוגג, ן חלות לשליחותבמינוי השליחות, או גזירת הכתוב שאי

אחריות האב על נזקי , שליחות לדבר עבירה בקטן ונכרי, כאשר השליח מוחזק לעשות את העבירה ]מומר[

המגרש  , מעשה וחלות השליחות מתבטליםהאם  ,באיסור דרבנן, שליח לדבר עבירה בנו הקטן בשליחותו

שביצע פועל , חיוב המשלח לדבר עבירה בדיני שמים, ח את הגט בעל כורחהאשתו בשליחות, ונתן השלי

שליח שלווה עבור משלח שנתברר כרמאי, האם חייב הוראות אחד השותפים והזיק בכך לשאר השותפים, 

 עולמות, רלג [לב, ד] )וישלח יעקב(  השליח לפרוע[

הניח עבורו עירוב, השולח שליח ל, בקידושי אשה, מדאוריתא ומדרבנן]  חזקה שליח עושה שליחותו

משום הבטחת השליח, או בגלל חזקת הכשרות של השליח שחושש שאם לא יעשה שליחותו  זקה זוגדר ח

באיסור מדברי , דלומר שמן הסתם עשה השליח את שליחותו תיכף ומיי, האם ניתן יכשיל את המשלח

כאשר  , קבלה, ונפקא מינה האם דין זה נאמר במשלוח מנות ]ולכן אינו צריך לוודא שהמשלוח הגיע ליעדו[

, לגבי בדיני היתר עגונות, איסורים, או גם בדיני ממונותבחזקה זו של השליח,  המעשה לא תלוי בידו

לאכול לפני , שליח עושה שליחותו הסתמכות על משגיחי כשרות מדין חזקהתשלום שכר שכיר ביומו, 

 עולמות, קפב   [לב, ד] )וישלח יעקב(  בהסתמכו על שליח שעשה שליחותו והאכילם[ שהאכיל את בהמותיו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]בהקפת ראש בתגלחת מצורע, קדושי גרושה לכהן[שליח לדבר עבירה 

ח וח עצמי או פועל רק מכוכ]פעולה לרצון המשלח, ונגד רצונו, האם לשליח יש גדרי שליחות בתרומה 

כאשר מת . ובמשלח שנשתטה, האם יכול השליח לעשות שליחותו מדין תורהים מחלוקת הראשונמשלחו. 

דושין יח לפעול הדבר, כגון בקוהבחנת האחרונים בין שני גדרי שליחות; שליחות הצריכה נתינת כ .המשלח

אפשרות ביטול השליחות שלא בפני  ח כגון בשחיטת קדשים ווגירושין, ושליחות על מעשה בלא נתינת כ

ח לשליח אלא די בניחותא של המשלח כדי שייחשב השליח ובתרומה א"צ מתן כ דעת הרמב"ם. להשליח

   הע"הגר"א עוזר, תש[ יכול להפריש תרומה מפירות הפקרהאם כ'בעלים' על ההרמה. 

]במצוה או במכשירי מצוה, בבניית סוכה ובהטלת ציצית בבגד, ובמכשירי מצוה מצוה בו יותר מבשלוחו 

שאינם מפורשים בתורה כגון שופר, גדרה של שליחות לקידושין כמכשירי מצוה שאינם מפורשים בתורה, 

עיקרה מצד המקבל מצות 'ואהבת לרעך כמוך'  ,'צדקה' ו'חסד', מצוה מצד הנותן ומצוה מצד המקבל

בחין ההמודד העיקרי ל, שמתמלא חסרונו. ומצות 'והלכת בדרכיו' ענינה בנותן, שיהא בעצמו 'גומל חסדים'

מצד 'ואהבת לרעך' שעיקרה במקבל, אינו אלא בגדר וגם אם   ,ל'חסד' הוא אם טורח בגופו 'בין 'צדקה

  [במצוה 'עיקר'ורח והעיסוק הוא מכשירי מצוה להאכלת האורח, אבל מצד מצות 'והלכת בדרכיו' הט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד      הגר"א עוזר, תשע"ב
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לקיימה ו או מצוה בו יותר מבשלוח, לקיים מצוה בעצמו]ה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה מצו

מדוע לא נהגו ת, המצוו ובכל השבת לכבוד הכנהמדוע מצוה יותר בו,  , 'מצוה ידורב החיו'הידור משום ב

ור מצוה חיוב 'היד , מדרבנןו א מהתורה, מילה בברית בחתונה העולם להכין בעצמם את סעודות המצוה

 המרותק חולהר, יות מהודר בכתב שליח  ידי על או בעצמו תורה ספר כתיבת, מדרבנן הוא'  מהתורה או

 להדליק עדיף האםפתח הבית, ב שליח "יע או למיטתו סמוך בעצמו]החנוכה  ידליק נר כיצד והיכן למיטתו

 עולמות, ל  [שליח י"ע זית בשמן להדליק בעצמו אוט  פשו חנוכה נר

ל לבעל וובדבר שאין לו קצבה  הכ, ]בדבר שיש לו קצבה חולק את הרווח עם בעל המעותשליח שהרוויח 

כמו כן יש לדון האם יש , מי זוכה ברווחים כאשר התוספת ניתנה במפורש לשליחההבדל, טעם , המעות"

נתן לשליח מאה וחמישים , בל השליח להנחה שמוזילים לו את מחיר המוצר שקונההבדל בין תוספת שמק

קיבל כרטיס טיסה  , למי שייך העודף -ש"ח לקנות עבורו חפץ, והשליח קנה את החפץ במאה ועשרים ש"ח 

מתנות וקיבל הוצאות דלק  החזר עובד המקבלמעבידו, עבור  טסשטיסות חינם לאחר שצבר "נקודות" ב

ששה ביקשו משליח לקנות לכל אחד פיצה מבצע אחד ועוד אחד, מוצר והיה קנות , נתבקש ללקמתחנת הד

מלמד בתלמוד תורה קנה ריהוט , פיצה לעצמו וקיבל מנה נוספת ]במבצע השמינית חינם[ גם והשליח קנה

א קנה גמרות ללומדי השיעור ובתמורה רכש את הגמר, למי שייך ה"סטנדר" שקיבל במתנה -עבור הת"ת 

נמצא ו  נתן כסף לראובן שיזמין מונית עבור הרבכסף, קיבל כסף להוצאות ולבסוף לא נזקק ל, שלו בהנחה

 עולמות, שמז  [מתנדב שהסיע את הרב חינם

ונתפס למסחר שותף שהלך , השליחות]אחריות משלח לנזקים שנגרמו לשליח בשעת ביצוע שליח שניזוק  

האם יש לחלק בין נזקים שנגרמו מחמת המשלח , ולפדות שותפו חייב אםה, סחורהאצל ליסטים עם ה

]הנושים של המשלח תבעו מהשליח את חובו של המשלח, או שנכרים העלילו עלילה על המשלח, ומחמת 

עצמה ]השליח היה יכול להינזק גם אילו כך תפסו כסף מהשליח[, או גם בנזקים שנגרמו מחמת השליחות 

בין , יש הבדל בין נזקים שנגרמו לשליח בגופו לנזקים ממוניים שנגרמו לוהאם  , היה הולך לצורך עצמו[

בין משלח שיזם או שכנע את השליח לבצע שליחות, לשליח שביקש מעצמו  ,שליח בשכר לשליח בחינם

ים" כי המשלח נחשב כ"שואל" את גופו של השליח אחריות המשלח מדיני "שומר, לבצע את השליחות

שליח שהיה מודע לסיכונים בשעה  , לביצוע השליחות ]האם נאמר בזה דין "בעליו עמו" בשעת השאלה[

ואין לבן ממון האם האב חייב לפדותו  אב ששלח את בנו בשליחות ונתפס, שהסכים לבצע את השליחות

שליח שנשכר להבריח סחורות אסורות שנתפס ונכלא, האם , ]האם דין אב המשלח את בנו שונה מכל אדם[

בדיני שמים: האם מוטלת על המשלח , שליח שנפצע בשובו מביצוע השליחות, המשלח חייב לסייע בפדיונו

, חובה לחזור בתשובה ולקבל על עצמו "תיקונים" בצדקה ותעניות לכפר על הנזקים שאירעו לשליח

 עולמות, שסזו ליוסף שנשלח על ידו למקום מסוכן[  אחריות יעקב אבינו לנזקים שנגרמ

 

 נת מתנה לגוינתי נושא בפרשה:

 

]איסור מתנת חינם לגוי, האם רק לעובד ע"ז, היתר לתת מתנה לשכנו או  במתנת חינם -לא תחנם 

ניי גויים מפני דרכי שלום, דיני נתינת טיפ, נתינת חפץ הפקר במתנה, מכירו, גדרי ההיתר, מפרנסים ע

קבלת מתנה מגוי, לשבח מעשה אומנות או חכמת רפואה של גוי, לשבח מדינה ומנהגיה, התנהלות עם עובד 

עומקא    עולמות, רכח  )לא תחנם( זר בבית, היאך נהג אברהם בהחזירו למלך סדום את שלל המלחמה[

 דפרשה, תשע"ב
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  מעדני אשר, תשע"ג     מאור השבת, תשע"ה   [לב, יז]  [משלוח המתנות לעשיו]לא תחנם במתנה לגוי  

 (עגאספקלריא, תשע"ח )עמ' 

    ]אברהם האכיל את אורחיו חינם, למטרת קירוב[נת חינם לנוכרי נתינת מת -איסור 'לא תחנם' 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

 ישיבת מיר, תשע"זלתת לגוי במתנה מאכל ללא כשרות טובה  

חוץ משבעת עממין, גוי ו שכנו, דרכי שלום, להנאת ישראל, ]מכירו אאיסור נתינת מתנת חינם לגוי 

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לד()לא תחנם( ]ז, ב[   שאינו עובד ע"ז, דאורייתא או דרבנן[

מעדני אשר,   ]יעקב תיקן מטבע, שווקים, מרחצאות, בשכם[לתקן תקנות ומתקנים בעיר של גוים 

 תשע"ג

כלית המתנה האסורה קירוב , תבשלבי הלימודשבת  תסעודל]אירוח לא תחנם בגוי העומד להתגייר 

 שלמים מציון, תשע"זלפועל גוי בתום העבודה, כחלק משכרו[  'טיפתשר 'לגוי, 

 וישמע משה, תשע"הלנהג מונית   '[טיפ]'תשר לא תחנם בהשארת עודף כ

 

 ן סומכין על הנסאי נושא בפרשה:

 

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

]במקום ששכיח היזקו, ברכת הגומל לשליח מצוה, במצוה שאינו חייב בה, שלוחי מצוה אינם ניזוקין 

 אוצרות אורייתא, תשע"ח  מחלת אברהם אחר המילה, מכירת יוסף, בחירה מול אדם ומול בעל חיים[

   הרי אסור להתפלל שיעשה לנו ניסים? ,איך מתפללים בחנוכה שיעשה לנו הקב''ה ניסים

 דני אשר, תשע"דמע  ]לב, יא[)קטנתי מכל החסדים( 

]חיוב שמירת הגוף, אי נשיקת ספר תורה ממש, ביטול בשישים בדברים איסור כניסה למצב סכנה 

]לב, )קטנתי מכל החסדים(   האסורים משום סכנה, עירוב בשר ודגים, אכילת בצל קלוף שעבר עליו לילה[

 פניני אי"ש, תשע"ח  יא[

עיון   ]לב, יא[)קטנתי מכל החסדים(  ]וביאור סוגיות בש"ס שמהם משמע לא כך[ אין סומכין על הנס

 הפרשה, תשע"ז )עמ' לב( נח תירוצים

האם האיסור לסמוך על , ]מדוע אסור לסמוך על נס שיתרחש לו במקום חשש סכנהאין סומכין על הנס 

, שמא אין עושין לו נס ,עולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, לנס מהתורה או מדרבנן

ן עקבו על חורו בי חנינא בן דוסא שנתר סכנתא חמירא מאיסורא,, מנכין לו מזכיותיו ,ואם עושין לו נס

האם מותר להסתכן ולסמוך , אימתי נוטלים סיכון ומתי "אין סומכין על הנס", של הערוד וסמך על הנס

ההבדל בין רמת הסיכון שרשאי , סכנה לצורך הצלת הרבים כדי שלא ינזקו, על הנס על מנת לקדש שמים

, האם רשאי מאד הסכנה רחוק חששלסמוך על הנס במקום , היחיד ליטול על עצמו לפיקוח נפש של רבים

דברים שהם , הסתכנות לצורך פרנסה, בזכות תפילה, לסמוך על הנס בשב ואל תעשה, צדיק לסמוך על הנס

חולה , חשש לסכנה על פי צוואת רבי יהודה החסיד, נישואין לאשה בת ארבעים, "מנהגו של עולם"

לרפואתו, או שזו תפילה על נס ]תפילה  האם מותר להתפלל -המצטער ועל פי הרופאים אין סיכוי שיחיה 
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בימי עברה , מסירות נפש "קביעא היזיקא"שכיחה, במקום שהסכנה , בשעת יציאת נשמה[ שלוחי מצוה

 עולמות, שהערב בנס דבר טבעי[   להחובה "למעט בנס", , אין סומכין על הנס באזהרות התורה, וזעם

 

 מאבק יעקב והמלאך נושא בפרשה:

 

 מדי שבת, תשע"ז]לב, כה[   )ויאבק איש עמו( איזהו גיבור הכובש את יצרו

שבילי פנחס,   ]לב, כה[ איש עמו()ויאבק יעקב אבינו הכניע את 'אבק' עשו ע"י 'אבק' לומדי התורה  

 שפת אמת, תרנ"ז  תשע"ז

הרב   ]לב, כו[ )ויגע בכף ירכו( המלאך[]על מה נאבקו יעקב ומדוע הכה המלאך את יעקב בכף הירך 

 ברוך רוזנבלום, תשע"ד

)ויאמר  ]כיצד היה למלאך פנאי לשאול לשמו[האם המלאך שנלחם עם יעקב מיהר לומר שירה? 

 קול יעקב, תשע"ז  ]לב, כז[שלחני כי עלה השחר( 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב )שלחני כי עלה השחר( ]לב, כז[מפני מה מיהר המלאך לומר שירה?  

נר   ]לב, כה[)ויותר יעקב לבדו( ח"א  -ויותר יעקב לבדו  - עם ישראל המלחמה הרוחנית של עשו

     יששכר, תשע"ח

חשבתי דרכי ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל, קובץ    שם ישראל חל עלינו בכל מצב –הוראת המלאך ליעקב 

  (3)עמ'  , תשע"חגליונות ישיבת מיר

 נפלאות שמשון, תשע"ז  ]לב, כז[)ויאמר שלחני כי עלה השחר( שומע כעונה בשירת המלאכים 

 

 יחס צדיקים לאיבוד ממון ואיבוד זמן נושא בפרשה:

 

 דברי אמת, תשע"ח  ]לב, כה[)ויותר יעקב לבדו(  יחס צדיקים לאיבוד ממון ואיבוד זמן

 )עמ' נד( אספקלריא, תשע"ח   יחי ראובן, תשע"ז  ]לב, כה[)ויותר יעקב לבדו( ממונם חביב עליהם 

הרב   ]לב, כה[ עקב לבדו()ויותר י ]התנתקות מהחומר[מהחזרה אחר פכים קטנים להגעה לסוכות 

 ברוך רוזנבלום, תשע"ה

 

 איסור גיד הנשה נושא בפרשה:

 

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

    הגר"א עוזר, תשע"ה   תשע"ח  ובסקי, תשע"דהגר"א גנח    [לב, לג]  [אכילה שלא כדרך]  איסור גיד הנשה

 מנחת אשר, תשע"ז  אשר ליהודה, תשע"ד
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 מנחת אשר, תשע"ח ]איסור אכילה איסור הנאה[איסור גיד הנשה, ומאכלות אסורים 

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

 מנחת אשר, תשע"ח  מעדני אשר, תשע"זמדוע לא תקנו מצווה לאכל גיד הנשה זכר לנס? 

 מנחת אשר, תשע"ו  ]ובשאר איסורין, אתחזק איסורא[נאמנות עד אחד לגבי ניקור גיד הנשה 

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

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

 שלמים מציון, תשע"ח   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  [לב, לג]גיד הנשה בבן פקועה 

הגר"א גניחובסקי,  ]ובפיקוח נפש בפעם שניה[ הגיד הנשה בעוף עם כף עגול או בהמה בלא כף עגול

 תשע"ז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]ואיסור הנאה[אכילה בגיד הנשה  שיעור איסור

]האם גיד הנשה מותר בהנאה, האם מותר להאכיל בהמת הפקר האכלת גיד הנשה לבהמת הפקר 

 שלמים מציון, תשע"זבאיסור הנאה, חמץ בפסח[  

]האם נוהג גם בבהמות נקבות, שיעור אכילתו, אכל גיד שלם, אכל גיד שלם עם פרטי דינים בגיד הנשה 

 יון, תשע"ושלמים מצ  [חלק ההיתר

 מעדני אשר, תשע"ז ]ומדוע לא נצטוינו על אכילתו זכר לנס?[טעמי איסור גיד הנשה 

 

 תקנת עירובי תחומין ע"י יעקב אבינו נושא בפרשה:

 

 )ויחן את פני העיר, ברש"י( ם העשיה בחול[]מציאת חיות אלוקות בעולקביעת תחום שבת ע"י יעקב 

    שפת אמת, תרל"א ]לג, יח[

זרע   ]לג, יח[ )ויחן את פני העיר, ברש"י(מדוע תיקן יעקב עירובי תחומין אחר המפגש עם המלאך? 

 (סאאספקלריא, תשע"ח )עמ'   , תשע"חשמשון

]אברהם אבינו תיקן ערובי תבשילין, הבדל בין מעלת אברהם  מטרת יעקב בתיקון "תחום שבת"

 הרב ברוך רוזנבלום, תשס"ח  ]לג, יח[ )ויחן את פני העיר, ברש"י(יעקב, התבדלות עם ישראל מהגוים[  למעלת

  ערבתם, תשע"ח ]מפת ערי הארץ ומצב תחום שבת בהן[(  3)מס'  "תחום שבת"עלון מידע בנושא 

 

 נושא בפרשה: "החבאת" דינה ע"י יעקב אביה

 

  ]לב, כג[ )ואת אחד עשר ילדיו, ברש"י( ]כדי שלא תינשא לעשו מרצונה[ מדוע החביא יעקב את דינה?

  בארה של תורה, תשע"ז
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  ]לב, כג[ )ואת אחד עשר ילדיו( תחזירנו למוטבכדי ש ,בתו לאדם רעהשיא האם יש חיוב לאדם ל

 (עואספקלריא, תשע"ח )עמ'    מעדני אשר, תשע"ז

]לב, כג[  )ואת אחד עשר ילדיו, ברש"י(  ]החביא את דינה בלבד[מדוע לא חשש יעקב על שאר בנותיו 

 בארה של תורה, תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ז

 

 הריגת אנשי שכם נושא בפרשה:

 

]לדעת הרמב"ם בחיוב הריגת שכם, דאדם מדוע לא הרג אדם הראשון את קין כדין רוצח בבני נח 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד הראשון ידע ממעשהו, ובן נח נהרג[ 

 פרי ביכורים, תשע"ח  [כו-]לד, כה[  ]שיטות הראשונים הריגת אנשי שכם

]וראה  משך חכמה בינת המשפט, תשע"ח לה במל עצמו שלא לשם גרות[]איסור חבהריגת אנשי שכם 

 [ז' תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' סו( ]לד , טו[ 'מילת גוי שלא לשם גירות'גם להלן 

, הריגת הרודף להציל נרדף לחיי שעה, כשהגנב סבור שנכנס להית מדין רודף עתידי] הריגת אנשי שכם

 שע"זתהגר"א גנחובסקי,    דגנחובסקי, תשע" הגר"א   [כו-]לד, כה  [ריק האם דינו כבא במחתרת

 

 פטירת רחל אמנו נושא בפרשה:

 

]לידת נקבה, קללה חכם, קללת אשת חכם, חילול ה', סמוך לפטירת לבן ממה חששה רחל בלידתה? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ז תיראי כי גם זה לך בן( ]לה, יז[ )ותאמר לה המילדת אלאביה[  

אשכול   []לה, יט )ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה( ]יולדת, בדרך, כבוד לאה[ העדר ההספד במיתת רחל

 יוסף, תשע"ד

 (ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם) דרי הבעל?איחור  על נענשתהאם אשתו של אדם 

 ו"מעדני אשר, תשע  ]לה, יט[

)ויצב יעקב מצבה על  [ עפר שכיסו בו את הנפטר, על מצבה, על קבר בנוי]ישיבה על ה ישיבה על קבר

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לח(  קבורתה( ]לה, כ[ 

 כאיל תערוג, תשע"חוהלכות אבלות  הערות בעניני ניחום אבלים הלווית המת

 

 מחילת עוונות לחתן נושא בפרשה:

 

)בשמת בת ישמעאל אחות נביות, ברש"י(  ]עם תשובה, או ללא[מחילת עוונות לחתן לגר לעולה לגדולה 

 ברכת יצחק, תשע"ו –שיעורי ליל שישי ]לו, ג[ 
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]מחילת עוונות, כקטן בבי"ד של מעלה רק אחר עשרים שנה לנישואין?  ]וגר[האם מענישים חתן 

 מעדני אשר, תשע"ח  )בשמת בת ישמעאל אחות נביות, ברש"י( ]לו, ג[ שנולד[

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' יב(  אחות נביות, ברש"י( ]לו, ג[) ]מחילה וכפרה[מחילת עוונות לחתן 

 זרע ברך, תשע"ד ]השלמת התענית[תענית חתן ביום חופתו 

 מעדני אשר, תשע"ח מדוע מוחלין לחתן על עוונותיו?

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

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

 ם גם לכלה, לעדים, לשושבינים[סיבת המחילה, בנישואין בזיווג שני, עוונות שעונשם מפורש בתורה, הא

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    פרי ביכורים, תשע"ז

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

  מעיינות בני יששכר, תשע"ז  , ב[ב]ל)עם לבן גרתי, ברש"י( לקיים את כל תרי"ג המצוות  חיוב האדם

 האיחוד בחידוד, תשע"ד

עמק הפרשה,   , ב[ב]ל)עם לבן גרתי, ברש"י(  ות אם נשא שתי אחיות?רי"ג מצוד שמר יעקב תכיצ

 י"ז תירוצים  תשע"ח 

 שלמים מציון, תשע"ז  ]לב, ד[)וישלח יעקב מלאכים( קריאת פרשת וישלח לפני מפגש עם גוי 

  מעדני אשר, תשע"ג []לב, ד [בתפילת שמו"ע ,סאיבשבת, בחול, בבית הכ] המלאכים המלווים את האדם

)ויהיה לי שור וחמור, ברש"י( ]לב, ו[ ים הניזונים מן הקרקע נחשבים 'גדולי קרקע'? האם בעלי חי

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' לז( כו תירוצים

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

שבילי    הרב ברוך רוזנבלום, תשע"א ]לב, ז[ )וארבע מאות איש עמו( ח ההיזק במספר ארבע מאות וכ

 פנחס, תשע"ח

 שע"ומדי שבת, ת  ]לב, ח[ירא יעקב מאוד( )ו ]ירא מכך שחש תחושת פחד, גשר צר מאוד[פחדו של יעקב 

]עוגמת נפש ליצחק, שמא יהרוג אחרים, יפסל לכהונה גדולה, לא יולד רבי מאיר ר"ע ממה פחד יעקב 

ושאר חכמי התורה שבע"פ מצאצאי עשו, קיום דברי רבקה אשכל שניכם ביום אחד, מזכויות עשו, מקיום 

שש שנדבק במידות הבטחות רק לעולם הבא, חשש שחטא החנופה לעשו ינקה מזכויותיו, הברית עם לבן, ח

 שמא יפגעו אנשיו שלא הובטח לכם ע"י הקב"ה 'אהיה עמך'[ לבן, חשש שמא אין בטחונו בה' מושלם, חשש

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ב  [ח]לב, ( וירא יעקב מאד ויצר לו)

הגר"א    []לב, ט )והיה המחנה הנשאר לפליטה( [בהצלה, בקיום מצוות]בספק  אחד ודאי או כמה

 גנחובסקי, תשע"ה

 ,מעדני אשר ]לב, יא[)קטנתי מכל החסדים(  ?לומר שיש לו יותר ממה שמגיע לו םדאל רתומ םאה

 תשע"ז
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 אשכול יוסף, תשע"ה   [לב, יב] )פן יבוא והכני אם על בנים(חששו של יעקב שימות עם בניו ביום אחד 

 רוממות, תשע"ז  ]לב, יב[ )מיד אחי מיד עשו( קשותיוהמתפלל צריך שיפרט ב

מלאכת   ]לב, יב[ )מיד אחי מיד עשו( ]בניגוד ליצחק וישמעאל, האם עשו הוא זרע יצחק[עשו אח ליעקב 

 מחשבת, תשע"ז

 )ורוח תשים בין עדר לבין עדר(מדוע ביקש יעקב מהקב"ה שלא יביא עליהם פורענות בזו אחר זו 

  נפלאות שמשון, תשע"ו  ]לב, טז[

 מרבה תורה, תשע"ז  ]לב, טז[( )ורוח תשים  מעשה למעשה, מלחמה נגד היצר הכנסת הרוח בין

)ויותר יעקב  ]שאלות הלכתיות בנושא[ פך שמן של יעקב הוא פך שמן המשחה ופך השמן של חנוכה

 זרע ברך, תשע"ז  ]לב, כה[( לבדו, ברש"י

 ]לב, כה[)ויותר יעקב לבדו(  ]אין הולד שוהה יותר מי"ב חודש[כמה זמן נשתהה בנימין במעי אמו 

 (ואספקלריא, תשע"ח )עמ' ל

וישם את השפחות וילדיהן ) איך היה מותר ליעקב למסור את בני השפחות ע"מ שיהרגו ראשונים

  קולמוס יוסף, תשע"ח  ו"תשע ,אשרמעדני   ב[ ]לג,ם( וניים ואת רחל ואת יוסף אחרנה ואת לאה אחרונראשו

 (ואספקלריא, תשע"ח )עמ' ל

ת בשר בחלב, הלכות שבת, הלכות דיינים, ]טעות סופר, הלכובידוע שעשו שונא ליעקב  –הלכה 

 שלמים מציון, תשע"ח   בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח )וישקהו ויבכו, ברש"י( ]לג, ד[ 'הלכה בלא טעם'[

גדר איסור  , מהומותר להחניף לרשעים בעולם הזה, לרשעים, מתי מותר, תארי כבוד]איסור חנופה  

חנופה , דברי רבינו יונה בביאור תשעה חלקים בדבר כת ה"חנפים", חנופה, ומה הם פרטי הדינים למעשה

דיני חנופה: , ע מדוע אין בזה איסור חנופה"רבי מכבד עשירים" וצ", במקום סכנה, חשש נזק או הפסד

חשש , מי שבידו למחות ואינו מוחה, המתחבר לרשע, מהלל רשע בפני בני אדם או בפני הרשע בלבד

לא , שקר, לפני עוור, איסורים נוספים בחנופה: הוכח תוכיח, איסור חנופה בכתיבת תארים מופלגים

, רבו, בעל חובו, חנופה המותרת: אשתו, תגנובו לא, לשון הרע, חוטא ומחטיא, חילול השם, תגורו

 עולמות, קל  [לג, י] )כי על כן ראיתי פניך( עצות להינצל מעוון חנופה[, כדי לקרב רחוקים לתורה, למידות

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סו(  [לג, י] ל כן ראיתי פניך()כי ע ]ובתמונתו[איסור הסתכלות באדם רשע 

    תשע"ה, מעדני אשר  יז[ ]לג, (ולמקנהו עשה סוכות) מדוע יעקב קורא למקום על שם המבנים לבהמות?

 תשע"ה ,הרב ברוך רוזנבלום

איך יכול להיות שיעקב היה שלם בממונו, והלא חסר לו הרבה כסף ממה שנתן דורון לעשיו 

 תשע"ה ,מעדני אשר  יח[ ]לג,ם( ויבא יעקב של) אחיו?

 נועם אליעזר, תשע"ח יח[ ]לג, (ויבא יעקב שלם)נדר לצדקה אם יחזור בנו מהמלחמה ונפגע רוחנית 

 תשע"ה ,מעדני אשר  יח[ ]לג, (ויבא יעקב שלם) ]מעשר כספים[ מותר לשלם מסים מכספי מעשר?האם 

 יח[ ]לג, (ויבא יעקב שלם) ]מעשר כספים[האם מותר לשלם חובות ונדברים ונדבות מכספי מעשר? 

 מעיינות בני יששכר, תשע"ח

)ויקן את  ]קנין כסף, חזרה מקנין כסף, קנין כסף ללא משיכה בקניית חפצי מצוה[כח קנין מעות בהלכה 

 תורה והוראה, תשע"ז  ]לג, יט[ חלקת השדה(

 אורות הגבעה, תשע"ח ]לד, ה[( )והחריש יעקב לגוף טוב משתיקה[]ואיש תבונות יחריש, מעלת השתיקה 
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)הרבו עלי  כדי שלא יהא קל בעיניו להוציאה או מחיובי אישות[ ]מדאורייתא או מדרבנן, חיוב כתובה

 הגר"א עוזר, תשע"ד   [לד, יב]ברש"י( -מוהר ומתן

]לד, יג[  וידברו( ויענו בני יעקב את שכם ואת אביו במרמה) ]כיבוד אב בעכו"ם[דיבור עם הבן בפני האב 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ל(     דרכים בתורה מהאלשיך, תשע"ז

 ז' תירוצים  (סועיון הפרשה, תשע"ב )עמ'  לכם כל זכר( ]לד , טו[ )להימולמילת גוי שלא לשם גירות 

]ראיה קודם הברכה או ברכת מאורי האש וראיית הידיים והציפורניים בהבדלה במוצאי שבת 

  נוה ההיכל, תשע"ז טו[)אך בזאת נאות לכם( ]לד,  אחריה[

עיון     ה, תשע"גתורה והורא   []לד, כה  [בן י"ג למצוות, איש, אשה, גוי] בר מצווה, גדלות הגוף או הדעת

  עמ' מד(הפרשה, תשע"ג )

)ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך  ]האם מותר לנדור, בעת צרה, ביום כיפור, דוד המלך[ נדר בעת צרה

  עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' לח(בברחך( ]לה, א[  

)קום עלה בית אל ושב  ת ים סוף, נס רבים ונס יחיד[ע]קרי ברכת הגומל כשעדיין עומד בצרה אחרת

 נועם אליעזר, תשע"חשם( ]לה, א[ 

 תשע"ה ,מעדני אשר  ב[ ]לה, (הסירו את אלוהי הנכר) האם מועיל לבטל ע"ז?

עיון  []לה, ב )הטהרו והחליפו שמלותיכם( ]מצוה המוטלת על האדם או רק הכשר אכילה[טבילת כלים 

    הפרשה, תשע"ז )עמ' כט(

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

 )ויטמון אותם יעקב תחת האלה( ]בשריפה בשחיקה בקבורה, דין האשרה, דין האפר[ איבוד עבודה זרה

  וות בפרשה, תשע"זהמצ  ]לה, ד[

 תשע"ז ,מעדני אשר  א[י ,לה] (ל שדי פרה ורבה-י אנים אקויאמר לו אל) הגוישדך בין גוי לל

דרבנן, לשבת יצרה, ]חיוב אשה בפריה ורביה מדאורייתא ומהאם יש לאשה מצוה להנשא לאיש? 

  אשכול יוסף, תשע"ז  א[י ,לה]( ורבה )פרהחשדא, סיוע לבעל[ 

  נועם אליעזר, תשע"ח)ויצוק עליה שמן( ]לה, יד[  ]קרבן, או משיחת מזבח[ המצבה עקב יצק שמן עלי

 ד"חובסקי, תשעיהגר"א גנ  []לה, כב  [טעותו של ראובן]גדרי טועה בדבר מצוה 

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

הרב ברוך   ]לו, מג[ עשו אבי אדום( )הוא ]הסבר הפיוט "חד גדיא"[ מלכות אדום כהכנה לביאת המשיח

 רוזנבלום, תש"ע

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותליילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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