
 

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 שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     תולדותפרשת 

  ]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

 שמשון זרע

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 שבת בשבתו מדי

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 תה של תורהמשנ

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 בני יששכרמעינות 

 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

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 רב רוזנבלום שליט"אשיעורי ה

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&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=47570&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&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=47570&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=47570&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47570&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=47570&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=47570&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=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=
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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

 

  תאומים נושא בפרשה:

 

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

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

]ברכת ברית מילה בתאומים, סדר המילה בתאומים, שהחיינו במילת תאומים, יעקב  עניני תאומים
ועשו כתאומים, תאומים זהים, בכור בתאומים, איש בן פרצי, ראשון ללידה או ליצירה, התאומים 

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

האם , תאומים הנולדים כשהם מחוברים בחלקי גוף שונים ]חיצוניים ופנימיים[] תאומי סיאם בהלכה 
בכור שנולד  יפדובכמה סלעים  ם, אדם עם שני ראשים היכן יניח תפילין, נחשבים כגוף אחד או כשני גופי

 ה, האםדיני ירוש• גירות • מלקות • חליצה • מצות פריה ורביה ם, שאלות בדינים שונים: עם שני ראשי
ם, הפרדת תאומי סיאם זכרים רשאים לישא נשים, האם למותר לקדש אחת משתי תאומות סיא

לב ]מערכת העצבים ושאר חלקי מחוברות בבית החזה, לאחת היה לב תקין ולשניה חצי  שהיותאומות 
דיון בדבריו, מדין הגוף היו נפרדים[ והורה הגר"מ פיינשטיין להשאיר בחיים רק את בעלת הלב הבריא, 

"טריפה" ועל כן מותר  א, או כי השניה בעלת חצי הלב נחשבת כ"רודף" לתינוקת בעלת הלב הברי רודף
להפריד תאומי ף. כדי להחיות את כל הגו גוף אחד, ומותר לחתוך אבר אחדה, או כי שניהם להמית

ד, סיאם, כאשר לא נשקפת להם סכנת חיים מיידית, ומטרת ההפרדה כדי לשפר את איכות חייהם בלב
להמתין עד הלידה ואז לנסות להציל את חיי או  באמצעות הפלה הפסקת הריון של תאומי סיאם 

  עולמות, רל"א   ה[התאומים על ידי הפרדתם זה מז

 

    בר מצוה נושא בפרשה:

 

]מתנה לבר מצוה הדעת, יצר הטוב, גדלות בבן נח, מקצת היום ככולו מאימתי נעשה בר מצוה, בר מצוה 
טעמי השמחה בבר מצוה, גדול המצווה ועושה, קיבל יצר טוב, מצטרף למניין, נוסף ערב לכלל ישראל, 
נשלמה מצוות החינוך של האב, קבלת עול מצוות בשמחה, ברככת ברוך שפטרני לאב או לבן, ברכת 

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

  , גוי, סימנים, הולדת בנים, בדינים שונים[ ]בן י"ג למצוות, איש, אשה בר מצווה, גדלות הגוף או הדעת
 תורה והוראה, תשע"ג

 שבילי פנחס, תשע"ז  )ויגדלו הנערים, ברש"י( ]מי מברך, מתי, עד מתי, על בת[ברכת 'ברוך שפטרני' 
 תורה והוראה, תשע"ח   (50עיון הפרשה, תשע"ד )עמ'     תשע"ח   זמחמדי התורה, תשע"     עולמות, לא

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]קריאת שמע או ברכת התורה[המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוה 
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 תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"ג  ]לגבי מה העיקר בשנים, ולגבי מה סימנים[גדלות בשנים ובסימנים 

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

 כאיל תערוג, תשע"ז  אמת, סעודת בר מצוה, השתתפות בסעודת בר מצוה ריבוי שלום בין אדם לחברו[

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

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

 

    שקר ורמיה נושא בפרשה:

 

מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' )והייתי בעיניו כמתעתע( ]כז, יג[ מידת האמת 

27)  

]איסור לשקר בבי"ד, הרחבת האיסור בהליך השיפוטי,  איסור שקר בחיי היום איסור שקר ורמיה 
שקר, לשנות מפני השלום, לשקר בבי"ד כדי יום, איסור שקר לתלמיד חכם, איסור שקר והרחקה מן ה

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

 תורה והוראה, תשע"דאמירת שקר לתועלת 

בערך חפץ קדוש כשאין לו חשיבות  ]לשנות אמירת שקר בכדי להינצל מעבירה או לזכות במצווה
אצל הזולת, השינוים לתלמי המלך, להכריז על תרומה גבוהה לעודד אחרים, למנוע הלבנת פנים, בהליך 

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

ללוה בעייתי 'אין לי', כשכוונתו, לך אין לשקר ולומר ]האם מותר לגבאי בגמ"ח לומר דבר דו משמעי 

תשע"ז )עמ' עיון הפרשה,   [, מותר או מצווה, לומר שאינו בבית, להשתדל להימנעלי, לשנות מפני השלום

  לב(

]גבולות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו משמעי, לומר דבר שאינו  לשנות מפני השלום

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

]בבי"ד ומחוץ לבי"ד, מדאורייתא או מדרבנן, לשנות מפני השלום, לשבח את הכלה, מדבר שקר תרחק 
שקר לקיים מצוות או להימנע מעבירות, שקר בכתיבת מאמר בשם בדוי, כתיבת תוארים מופלגים, 

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

 בפרשה, תשע"ו

עיון הפרשה, תש"ע  ]עביד איניש דינא לנפשיה, בבי"ד ומחוץ לבי"ד[ לשקר בכדי לקבל את המגיע לו

 (42)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[ לתועלת שקר

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

 ממשנתה של תורה, תשע"ו ]מדוע ביקש השקר להיכנס לתיבת נח[ שקר עצמי 
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  הבכורה מעשו ליעקבמכירת  נושא בפרשה:

 

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

  מחשבת, תשע"ומלאכת   ]כו, לג[ ליעקב( )וימכור את בכורתו  [לזכות מלכות הניתנת להעברה

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

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

 מחמדי התורה, תשע"ח  תשע"ו

 גניחובסקי, תשע"דהגר"א    [כה, ל]]של מי היה הנזיד במכירת הבכורה[    קנין אורח על מאכלו

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

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

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

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

 תשע"ז

]מכירת הבכורה, מכירת זכויות עתידיות, חוסר גמירות דעת, השלמת מכירת דבר שלא בא לעולם 

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

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

 , סב(לבאספקלריא, תשע"ח )עמ'    עמק הפרשה, תשע"ח   מנחת אשר, תשע"ז

 עולמות, רפד   [כו, לא]  ]האם ניתן לבצע עסקאות על שכר ועונש[מכירת 'עבירות' 

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

 תשע"ח

 עולמות, פא   [כו, לג]  ]מנהג הסוחרים, האם כך נמכרה הבכורה[קנין סיטומתא  

 

 מחילת עוונות חתן נושא בפרשה:

 

]עבירות שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום, עם תשובה או מחילת עוונות החתן ביום חופתו 
בלעדיה, סיבת המחילה, בנישואין בזיווג שני, עוונות שעונשם מפורש בתורה, האם גם לכלה, לעדים, 

הגר"א     פרי ביכורים, תשע"ז  ]כח, ט[... ויקח את מחלת בת ישמעאל... לו לאשה( )וילך עשו לשושבינים[

 למים מציון, תשע"חש   גניחובסקי, תשע"ז

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

 מעדני אשר, תשע"חמדוע מוחלין לחתן על עוונותיו? 

 מעדני אשר, תשע"ח  נמחלו לו[]הבאה על עבירות, וחתן האם חתן יכול ללקות בצרעת 
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 הסומא והלכותיו נושא בפרשה:

 

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חברכת סומא בהבדלה ובנרות חנוכה 

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

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

 

 :שאר עניני הפרשה

 

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

 מחשבת, תשע"ח

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

 נר יששכר, תשע"ח    בני יששכר, תשע"ח

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

]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[ 

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

  )ויתרוצצו הבנים בקרבה, ברש"י( ]מצוה לרוץ, לרוץ מבית הכנסת למצוה אחרת[ריצה לבית הכנסת 
 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כה, כב[

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

 (פגקלריא, תשע"ח )עמ' אספ מלאכת מחשבת, תשע"ח    תשע"ח   זמחמדי התורה, תשע"   תשע"ד

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

  תשע"ו 

 ]האם הוא מנהג ראוי[ העיבורלהקל בצער או הושע בן בארי,  סעודה לכבוד אליהו הנביא
 תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ג   [כה, כב])ויתרוצצו הבנים בקרבה( 

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

 שלמים מציון, תשע"ח   ( ל' תירוצים69תשע"ד )עמ' 

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

 תשע"ו

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

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

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

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

 רוממות, תשע"ז [ג, כה]כיפרדו( 
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]לא נבלע דמו באבריו, מצות עשה למול בהקדם במילה שלא בזמנה, עובר בכל  מדוע לא נימול עשיו?
בע כך, בזמן יום מצוות עשה, על האב או רק על הבן, עשו אינו זרע אברהם לגבי מצוות מילה, מאימתי נק

עיון    מעדני אשר, תשע"ג   שלמים מציון, תשע"ו   [כה, כה]  )אדמוני כולו(  הברכות, תחולה רטרואקטיבית[

   (93הפרשה, תשע"ה )עמ' 

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

 שבילי פנחס, תשע"ח ברש"י( ]כה, כה[

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   [כה, כה]  [כ'קטן'

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(   הרע...'חדוותא דשמעתתא' בזכות יצר 

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

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

 אשר, תשע"ח

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

 (לו

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

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

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

)מכרה כיום  על הניד, קודם מתן תורה, מחיר הוגן בשל הצורך של עשו, עשו נפסל מעבודה בשל הרציחה[

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

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

 תשע"ח

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

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

  ]כו, ז[)כי ירא לאמור אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה( מקור לדין היתר אשת איש שמת בעלה 
 אשכול יוסף, תשע"ז

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

 נר יששכר, תשע"ו  י[כו, ] ('מאה שערים ויברכהו ה

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

 (38עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' 

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

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

 תרל"ב-שפת אמת, תרלא  [יט כו,] (עמו

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

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

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

13)   

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

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

 ההיכל, תשע"ד
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]צורת הישיבה, מסורת במלחמת קודש, המאבק על חשיבות המסורת לשמירת התורה וההלכה 

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

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

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

  אשכול יוסף, תשע"ד    מלאכת מחשבת, תשע"ז [יט-כ כו,] (המים, ויקרא שם הבאר עשק, כי התעשקו עמו

]האם עכו"ם מוזהר לא לעבור על שבועתו, בדיני אדם ובדיני שמים, שבועת מלך, ברכת  אבימלךשבועת 
יט  ( 97עיון הפרשה, תשע"ד )עמ'   )תהי נא אלה( ]כו, כח[  השם, חיוב שבועה בבן נח, מצוה שכלית[

 משך חכמה עם בינת החכמה, תשע"ח    תירוצים

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

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

אספקלריא,   ( 42עיון הפרשה, תשע"ב )עמ'    עומקא דפרשא, תשע"ד   [כז, א] ותכהין עיניו מראות( )

 (עזתשע"ח )עמ' 

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

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

 גניחובסקי, תשע"ז

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו   [כז, ד]  [כיצד סמך יצחק על בישולי עשו]אכילת בישולי מומר  

 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 

]דיווח על מעשה אסור שקרה או שאמור לקרות, מה רמת הוודאות דין המלשין: איסור או חובה? 
קרבן העבירה, חיוב מניעת נזק מן הזולת, לא תעמוד על דם רעך, עשיית דין על העבר, מניעת הנדרשת, 

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

מחמדי     עולמות, קפז    מעדני אשר, תשע"ג   [כז, ח]  )אני מצוה אותך(י האם או האב ציות לדבר

 התורה, תשע"ח

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

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

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

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

 י"ד תירוצים (69הפרשה, תשע"ג )עמ' 

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

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

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

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

ַכִצּפֹור מקלל, יישוב הסתירה בין הפסוק "", דברי חז"ל שהקללה חוזרת אל הָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִניהכתוב "

מתי יש  ", ובין דברי חז"ל "אל תהי קללת הדיוט קלה לפניך",ָלנּוד ַכְדרֹור ָלעּוף ֵכן ִקְלַלת ִחָנם לֹא ָתבֹא

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

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

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

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

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

 מעדני אשר, תשע"ז   עולמות, שנ  ]כז, כב[   הקול קול יעקב()עדות שמיעה וזיהוי קולי בהלכה 

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

 (30)עמ' ישיבת מיר, תשע"ח 

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

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

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

 זתשע"   מחמדי התורה, תשע"ד  [כז, כח]  [מקורו, זמן אמירתו]אמירת 'ויתן לך' במוצ"ש  

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

 תשע"ז נר יששכר,  כח[

 רוממות, תשע"ז  ]כז, לד[ )ברכני גם אני אבי(מי ראוי לברך 

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

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

 שמשון, תשע"חזרע    רוממות, תשע"ז  ]כח, ט[ברש"י( 

 

 לזכרו של זקן המשגיחים

 הגאון רבי דב יפה זצ"ל

 

צורת הלימוד, תפקידו של משגיח, תמיכה בלומדי תורה או ] מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א

 גיליון מיוחד  כאיל תערוג, תשע"ח  [בקירוב רחוקים
 דרכי החיזוק, תשע"חדברי הספד מהגר"ג אדלשטיין שליט"א ככלות השבעה 

אוסף גיליונות ישיבת מיר,  ]עובדות שסיפר ממרן החזו"א, עובדות וציטוטים ממרן המשגיח[הם זכרונם 

 (3)עמ'  תשע"ח

רק  -]חיים של הטבה לבריות, ריחוק הנפש הישראלית מתורתנו הקדושה קטעים מפנקסיו האישיים
ם המצוות, לבקש בקשות מלפני קיו -בגלל טעות בהבנת מהות התורה, עצת הקב"ה להגיע לאושר נצחי 

ה' בכל יום, תפקיד ההנאות החומריות, שליחותה של הנשמה בעולם הזה, עול תורה נעים יותר מעול דרך 
  דברי אמת, תשע"ח [ארץ, גדלות האדם, עמל התורה

השיחה האחרונה, ויצא מבת ציון כל הדרה, עמודי עולם נתרופפו, ענוה ומוסר, ] הספדים אחר מיטתו
צדיק יסוד עולם, אבי אבי, תמרים הניעו ראש, נטל כל חמודות שבעולם, והלכת בדרכיו, כמו שעשאו 
האלוקים, שגריר מעולם האצילות, האי שופרא דבלי בארעא, רוכב ערבות שש ושמח, החזק במוסר אל 

 משנתה של תורה, תשע"חנסוע הארון, ה' נתן, איש קדוש הוא, המנגינה שזר לא יבין[ תרף, ויהי ב

בארה )ויתרוצצו הבנים בקרבה( ]כה, כב[ ורעייתו התווכחו מי יקום להרגיע את הילדים כשהמשגיח 

 של תורה, תשע"ח

 לעילוי נשמת מרן המשגיח זצ"ל, תשע"ח  ליונות ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדוריקובץ ג
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 מעניני דיומא

 

]שרצים שלא שרצו על הארץ, תולעים נמצאים על קליפת הפרי, תולעים כנימות על קליפת פרי הדר 
שהתהוו במחובר, כנימות על קליפת הפרי, כנימות שאינן נראות בעין, מעבר כנימה לתוך הפרי בחיתוך, 

 נר יששכר, תשע"ז שטיפת הפרי קודם החיתוך[

]הפרי וחלקיו ותכלית נטיעתו, ברכה על גרעיני וקליפות פירות, פרי  ברכה על אכילת קליפות פרי הדר

 עולמות, תלט מר, בוסר וקליפות ממתקם[

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 לקבלת העלון מידי שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה 

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