
 

 

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     נחפרשת 

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ד  -פנינים 

 תשע"ז  -שבת טיש 

 תשע"ז  -יש מידות ט

 תשע"ד  - הפרשה מאורות

   תשע"ז  -עלון סיפורים להלכה שלמה 

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  - איש לרעהו

 ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו     - דברי יושר

 תשע"ה   תשע"ו    -להתעדן באהבתך 

 ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  - צדיקים סיפורי

 תשע"ד   ה"תשע   תשע"ו   תשע"ז  - ישרים דברי

 תשע"ז  -( ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 תשע"ג   תשע"ו    תשע"ז  - שבת לחןולש נר

 

 ❊  ❊  ❊  ❊  ❊ 

 

 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נחפרשת  

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :"באתר "בינינו

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_02_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_02_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_02_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_02_73.pdf
http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47169
http://beinenu.com/alonim


 

 

 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

 תשע"א   בתשע"   גתשע"   תשע"ד   התשע"   ו"עתש   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

, על דרך ההלכה החידוש נח לפרשת "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 עמ'( 67) והפילפול 

 

 גזל נושא בפרשה:

 

 

 מחמדי התורה, תשע"ד  [א]ו, י)ותמלא הארץ חמס(  עכו"ם גזל 

]הנוטל חפץ מחבירו בחוזקה אך משלם דמיו, המפציר בחבירו עד שמתרצה  והמסתעף "חמס"איסור 

 תורה והוראה, תשע"ז  [א]ו, י)ותמלא הארץ חמס(   למכור[

 שפת אמת, תרל"א  [א]ו, י)ותמלא הארץ חמס(  בחינת החמס והגזל שבכל חטא  

 אשר ליהודה, תשע"ד  [א]ו, י)ותמלא הארץ חמס(  בבן נח גזל 

 ה, תשע"דעומקא דפרש  [א]ו, י  )ותמלא הארץ חמס(גזל לקיום מצוה 

במשנת הפרשה,    מעינות מהרצ"א, תשע"ה  []ו, יא  )ותמלא הארץ חמס(גזל בפחות משווה פרוטה 

 תשע"ז

 נשיח בחוקיך, תשע"זיני גזל מהגר"נ קרליץ שליט"א יבענשו"ת 

 נ"טעולמות, ש[   יא?  ]ו, מדור המבול, באילו מקרים נאמר - מי שפרע

 נוה ההיכל, תשע"ו]ו, יא[     )ותמלא הארץ חמס(לקיחת שאריות אוכל או פרחים מאולם שמחות 

 

 נושא בפרשה: ראיית הקשת וברכתה

 

הגר"א     נוה ההיכל, תשע"ד    מעדני אשר, תשע"ה    עומקא דפרשא, תשע"ה   ]ט, יג[ברכת הקשת 

  רוממות, תשע"ז רוממות, תשע"ו    גנחובסקי, תשע"ו

קול  ]ט, יג[  )את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית(ברכת הקשת או ברכת כהנים בבית הכנסת 

 יעקב, תשע"ז

דברי שי"ח  ]ט, יג[  )את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית( ן ראיית הקשת וברכתהיעניבשו"ת 

 תשע"ז

 

 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נחפרשת  

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_71_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_71_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_02_77.pdf
(ותמלא%20הארץ%20חמס)%20%20%5bו,%20יא%5d
(ותמלא%20הארץ%20חמס)%20%20%5bו,%20יא%5d
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_02_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_02_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/359.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_77.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47169
http://beinenu.com/alonim


 

 נושא בפרשה : הריגה והמתה 

 

לנפשותיכם  ואך את דמכם)  ]שאול המלך, רבי חנינא בן תרדיון[המאבד עצמו לדעת מחמת יסורים 
 זרע ברך, תשע"ז , ה[ט] (אדרוש

מחשש העברה על דת, כשיודע ע"פ נביא  מעשה שאול, מפני היסורים,חולה נוטה למות, ]המתת חסד 

ואך את )  שימות, בחיי שעה, למנוע חילול ה', למנוע הרג רב בישראל, לשם כפרה, מורפיום לחולה סופני[
 נשיח בחוקיך, תשע"ו  קונה עולמו בשעה אחת, תשע"ז , ה[ט] (ושדמכם לנפשותיכם אדר

 ז"ט, עולמות      זרע ברך, תשע"ה      תורה והוראה, תשע"ג  ]ט, ה[ המאבד עצמו לדעת  

מוות  , ההמתנה במת שמא נתעלף,לבו עד אומרים ויש  חוטמו בודק עד הגל עליו נפל]קביעת רגע המוות 

)כל   , דעת החתם סופר, האגר"מ והגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב[שיטת החכם צבי מוחי או מוות לבבי, 
 נשיח בחוקיך, תשע"ו    עולמות, נב כב[ ]ח, אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו(

 , תשע"אהגר"א עוזר   ]ט, ה[רוצח בשגגה בישראל ובבן נח  

 , תשע"דהגר"א עוזר]ט, ה[     בעל חיים שהרג אדם

 ממשנתה של תורה, תשע"ה   ]ט, ו[הריגת עובר בישראל ובבני נח 

 

 פריה ורביה  נושא בפרשה:

 

הגר"א  ]שנולד בהיתר מגר וממזרת, או שנולד באיסור במצוה הבאה בעבירה[פריה ורביה בבן ממזר 

 גניחובסקי, תשע"ז

הגר"א גניחובסקי, היות גוים כשיגדלו[ ל]אע"ג שיכולים למחות ושנתגייר ובניו עמו פריה ורביה בגר 

 ע"והגר"א גניחובסקי, תש    תשע"ז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זפריה ורביה בספק סריס 

הגר"א גניחובסקי,  ]בנו מחצי שפחה וחצי בת חורין[קיום מצוות פריה ורביה במי שהוא חצי בנו 

 ]המשך[   תשע"ז   תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ז]האם גם יפטר ממצוות יבום[ מי שחשקה נפשו בתורה, כיצד יפטר מפו"ר? 

 תשע"ו, גניחובסקי א"הגרהוצאות לפריה ורביה 

 מעדני אשר, תשע"ז ]והפקעת עצמו ממצות כתיבת ספר התורה[מכירת ספר תורה לנישואין 

 מעדני אשר, תשע"ז ]שאינה מחויבת בפו"ר[מכירת ספר תורה להשיא ביתו 

ים בכך מצוות ]והאם מקימה התועלת והמעלה במלמד בן חבירו תורה שמעלה עליו כאילו ילדו 

מעינות מהרצ"א,    מחמדי התורה, תשע"ו   נשיח בחוקיך, תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ד  פריה ורביה?[

 תשע"ד

   תורה, תשע"גמחמדי הפריה ורביה בבני נח  

 הגר"א עוזר, תשע"א      תורה והוראה, תשע"גפריה ורביה 

 מעדני אשר, תשע"ז   מעינות מהרצ"א, תשע"דפריה ורביה ע"י חידושי תורה  

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נחפרשת  

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/koneolamohesed2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/koneolamohesed2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_02_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_02_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/16.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/52.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/52.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_02_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_01_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_01_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_01_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_01_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_01_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_34_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_34_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_34_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_34_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_01_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_01_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_01_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_01_71.pdf
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 שאר עניני הפרשה: 

 

 שפת אמת, תרל"א ט[ ]ו, )אלה תולדות נח, ברש"י(אימתי נעשים מן המצוות תולדות? 

 ]ו, ט[ )נח איש צדיק(נח מצא חן בעיני ה' בזכות התורה המצילה מטביעה בימי המבול 

 , תשע"זשבילי פנחס

 ]ו, ט[ )נח איש צדיק( ר לו האדם[ו]איזוהי דרך ישרה שיבמדוע אנו "בני האבות" ולא "בני נח" 

 מדי שבת, תשע"ז

)נח איש צדיק תמים  []לעולם יראה אדם כל העולם חציו זכאי וחציו חייבצדיק תמים ועובד אדמה 
  פניני דעת, תשע"ז ]ו, ט[ היה בדורותיו(

)את האלוקים  ]ויתהלך חנוך לפני האלוקים, לך לך אל הארץ[ לפני ה'? "מה היא "הליכה
 מרבה תורה, תשע"ז ]ו,ט[ התהלך נח(

 ]ו, ט[ )נח איש צדיק תמים היה בדורותיו(יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי במה נחלקו 
 מלאכת מחשבת, תשע"ו

)ותשחת הארץ  ]קריסת התיאוריות החברתיות ללא יראת שמים[אם אין יראת אלוקים, והרגוני 
 , תשע"זמדי שבת  ]ו, יא[ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס(

המצוות  ]ו, יא[ )כי השחית כל בשר, ברש"י( ]מתעסק, האיסור במעשה או בהנאה[איסורי עריות 

 בפרשה, תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ו]ו, יג[    )והנני משחיתם(תשובה בבני נח 

]איסור אכילה קודם בהמתו, מדאורייתא או מדרבנן או מידת  האכלת בעלי חיים קודם לאדם

חסידות, הבדל בין בהמתו לבהמת אחר או הפקר, הבדל בין אכילה לשתיה, במצב פיקוח נפש, תרנגול 
   ג"תשע, השבת מאור   רכ"זעולמות,  [ ]ו, כא ים באקווריום[ לכפרות, עכבר שניצוד במלכודת, דג

 שלמים מציון, תשע"ז  אשכול יוסף, תשע"ו   תשע"ג ,יוסף אשכול

]האכלת בהמותיו, האכלת בהמות  החיות בתיבה באיסורי הנאה?האם הותר לנח להאכיל את 

ו, כא[ ] )מכל מאכל אשר יאכל( של הפקר, מזונותיהן עליו, האם קנה את החיות בתיבה בקנין חצר[
 מלאכת מחשבת, תשע"ז

 במשנת הפרשה, תשע"ה[   ]ז, יבהמטריה בהלכה 

 ח"ה     ח"ד     ח"ג     ח"ב   ח"א  -מעינות מהרצ"א, תשע"ד   ]ז, כב[איסור הרבעה בדגים  

)ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התיבה, בול? האם ידע נח כמה זמן ימשך המ
 פנינים מרבינו האור החיים, תשע"ז ]ח, ו[ באוה"ח(

, איך הותר להם לצאת ]בעל חיים שאינו טהור ובעל חיים טהור שליחת העורב ושליחת היונה

מלאכת   רוממות, תשע"ז ח[-]ח, ז )וישלח את העורב... וישלח את היונה( [תיבה ללא ציווי ה'מה
 מחשבת, תשע"ו

 מעדני אשר, תשע''ה   כ[ ]ח,  ל נחקרבנו ש

 זרע ברך, תשע"ה  ]ח, כ[ האם מותרים באכילה?   - בעלי החיים שהקריב נח

 נוה ההיכל, תשע"ה  ]ח, כב[  )לא ישבותו(שבת לגר שמל ועדיין לא טבל שמירת 

 , תשע"דגנחובסקי א"הגר  ]ח, כב[ מליל שבת או מיום שבת? , מאימתי - שמירת שבת לגוי

 , תשע"דהגר"א גנחובסקי]ח, כב[   כיצד ינהג בשבת?   - מי שהוא ישראל וגם בן נח

]ט,  כם יהיה לאכלה()כל רמש אשר הוא חי ל ]יונקים שבים[מתי הותרו הדגים לאכילה ומדוע? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ג[

 , תשע"והגר"א גנחובסקי    ה''תשע, גנחובסקי א"הגר ]ט, ד[  אבר מן החי  
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 , תשע"והגר"א גנחובסקי ]ט, ד[    נח לבני ואסור לישראל מותר

  ]ט, ה[ ר לעבור איסור חבלה, כשאין חולה בפנינו[]האם מותהאם מותר לתרום דם תמורת תשלום? 
 מעדני אשר, תשע"ז

 , תשע"ונשיח בחוקיך     , תשע"גזרהגר"א עו   ]ט, ה[ פיקוח נפש בישראל ובבן נח 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו   ]ט, ה[היולדת בשבת, פיקוח נפש  

 מעינות מהרצ"א, תשע"ו[   ו-]ט, ה יםהימנעות מדברים בטל

 והוראה, תשע"ה תורה  ]ט, יג[ ברש"י(  -)ויכסוציצית 

 מחמדי התורה, תשע"ד     אשכול יוסף, תשע"ה  ]ט, כא[ היאך שתה נח יין של ערלה? 

 במשנת הפרשה, תשע"ו     עולמות, ע"ז     תורה והוראה, תשע"ד  ]ט, כא[ שיכרות בהלכה 

 הגר"א עוזר, תשע"ו   ]ט, כה[  )ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו(מה שקנה עבד קנה רבו 

ץ ישראל, מתנה מהאדון לעבד, מתנה מאדם אחר לעבד, גיטו וידו באין ]קנין ארמה שקנה עבד קנה רבו 

 הגר"א עוזר, תשע"ו ]י, כה[ )עבד עבדים יהיה לאחיו( [כאחת

 עומקא דפרשא, תשע"ג]יא, א[     דור הפלגה

 תורה והוראה, תשע"ו   ]יא, ט[  אז והיום -שבעים לשון 

 זרע ברך, תשע"ז ]יא, לא[ )ויצאו מאור כשדים, ברמב"ן(חשיבות הדלקת נרות בבית הכנסת 
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