
 

 

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     וישלחפרשת 

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז - שבת טיש

 תשע"ז - מידות טיש

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 זתשע" - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

 תשע"ה   תשע"ו  תשע"ז   - להתעדן באהבתך

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

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   תשע"ו - ישרים דברי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 

 

 

 

 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 וישלח 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

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_08_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_08_73_0.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_08_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_08_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_08_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_08_73_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_08_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_08_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_08_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_08_77.pdf
http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47385
http://beinenu.com/alonim
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 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

  תשס"ח   תש"ע   תשע"א   בתשע"   תשע"ד   התשע"   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

, על דרך ההלכה החידוש וישלחלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר וך תדפיס מת

 עמ'( 68) והפילפול 

 

 ובדבר עבירה ,במצוות ,שליחות בפעולות  נושא בפרשה:

 

 עולמות, רלג   [לב, ד]  (וישלח יעקב) [שליחות לדבר עבירה]  שליחות

 עולמות, קפב   [לב, ד]  (וישלח יעקב) [מדאוריתא ומדרבנן]  חזקה שליח עושה שליחותו

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

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

מצות 'ואהבת לרעך כמוך' עיקרה מצד המקבל שמתמלא חסרונו.  ,ו'חסד', מצוה מצד הנותן ומצוה מצד המקבל

ל'חסד' הוא  'בחין בין 'צדקההעיקרי להמודד ה, ומצות 'והלכת בדרכיו' ענינה בנותן, שיהא בעצמו 'גומל חסדים'

מצד 'ואהבת לרעך' שעיקרה במקבל, אינו אלא בגדר מכשירי מצוה להאכלת האורח, וגם אם   ,אם טורח בגופו

הגר"א עוזר,   ]יח, ז[)ויתן אל הנער(    [במצוה 'עיקר'אבל מצד מצות 'והלכת בדרכיו' הטורח והעיסוק הוא 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד      תשע"ב

היה ביום השביעי יגלח את כל ו) ]בהקפת ראש בתגלחת מצורע, קדושי גרושה לכהן[שליח לדבר עבירה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ]יד, ט[ (שערות ראשו

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 תורהמחלוקת הראשונים משלחו. 

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

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

ח לשליח אלא די בניחותא של המשלח כדי שייחשב השליח כ'בעלים' על ובתרומה א"צ מתן כ לדעת הרמב"ם

הגר"א עוזר,  ]יח, כח[ (')כן תרימו גם אתם תרומת ה [יכול להפריש תרומה מפירות הפקרהאם ההרמה. 

   התשע"

 

 נת מתנה לגוינתי  נושא בפרשה:

 

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

גדרי ההיתר, מפרנסים עניי גויים מפני דרכי שלום, דיני נתינת טיפ, נתינת חפץ הפקר במתנה, קבלת מתנה 

היאך מגוי, לשבח מעשה אומנות או חכמת רפואה של גוי, לשבח מדינה ומנהגיה, התנהלות עם עובד זר בבית, 

 עומקא דפרשה, תשע"ב   עולמות, רכח  )לא תחנם(נהג אברהם בהחזירו למלך סדום את שלל המלחמה[ 

 מעדני אשר, תשע"ג     מאור השבת, תשע"ה   [לב, יז]  [משלוח המתנות לעשיו]לא תחנם במתנה לגוי  
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_08_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/233_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/233_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/182_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/182_o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_04_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_04_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_04_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_38_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/228.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/228.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_73.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47385
http://beinenu.com/alonim


 

 איסור גיד הנשה  נושא בפרשה:

 

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

אשר     הגר"א עוזר, תשע"ה    הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   [לב, לג]  [כדרך אכילה שלא]  איסור גיד הנשה

 ליהודה, תשע"ד

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

 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]  [וכן איסור אבר מן החי]גיד הנשה בבהמה האסורה באכילה 

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

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

 שלמים מציון, תשע"ז  באיסור הנאה, חמץ בפסח[

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

 מציון, תשע"ושלמים [ חלק ההיתר

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

 

 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  ]ד, טו[ )לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם(הראשון ידע ממעשהו, ובן נח נהרג[ 

 תשע"ז     הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   [כו-]לד, כה  מדין רודף עתידי הריגת אנשי שכם

 

 שאר עניני הפרשה: 
 

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

 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,בשבת, בחול, בבית הכסא] המלאכים המלווים את האדם

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

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

 מדי שבת, תשע"ו ]לב, ח[ ירא יעקב מאוד()ו ]ירא מכך שחש תחושת פחד, גשר צר מאוד[פחדו של יעקב 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_08_74_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_08_74_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_08_74_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_08_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_08_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_01_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_01_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_08_77.pdf
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לא יולד רבי מאיר ר"ע ושאר ]עוגמת נפש ליצחק, שמא יהרוג אחרים, יפסל לכהונה גדולה, ממה פחד יעקב 

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

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

וירא יעקב ) א הובטח לכם ע"י הקב"ה 'אהיה עמך'[שמא יפגעו אנשיו של שמא אין בטחונו בה' מושלם, חשש

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

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

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

 גנחובסקי, תשע"ה

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

 תשע"ד ,מעדני אשר ]לב, יא[ (קטנתי מכל החסדים)

 ,מעדני אשר ]לב, יא[ (קטנתי מכל החסדים) ?האם מותר לאדם לומר שיש לו יותר ממה שמגיע לו

 תשע"ז

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

 תשע"ה

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

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

 חשבת, תשע"זמ

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

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

  בארה של תורה, תשע"ז

 ]לב, כג[ (ואת אחד עשר ילדיו) תחזירנו למוטבכדי ש ,בתו לאדם רעהשיא האם יש חיוב לאדם ל

 תשע"ז ,מעדני אשר

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

 שלמים מציון, תשע"ז

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

 זרע ברך, תשע"ז ]לב, כה[ (, ברש"ילבדו

 יחי ראובן, תשע"ז ]לב, כה[ )ויותר יעקב לבדו(צדיקים ממונם חביב עליהם 

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

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

 פנחס, תשע"ז

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

 ברוך רוזנבלום, תשע"ה

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

 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( 

 נפלאות שמשון, תשע"ז ]לב, כז[שלחני כי עלה השחר( שומע כעונה בשירת המלאכים )ויאמר 
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וישם את השפחות וילדיהן ) איך היה מותר ליעקב למסור את בני השפחות ע"מ שיהרגו ראשונים

 תשעו ,מעדני אשר ב[ ]לג,ם( יים ואת רחל ואת יוסף אחרואחרו ה ואת לאהראשו

 עולמות, קל   [לג, י] )כי על כן ראיתי פניך( [לרשעים, מתי מותר, תארי כבוד]איסור חנופה  

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

איך יכול להיות שיעקב היה שלם בממונו, והלא חסר לו הרבה כסף ממה שנתן דורון לעשיו 
 תשע"ה ,מעדני אשר ]לג,יח[ם( ויבא יעקב של) אחיו?

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

הבדל בין מעלת אברהם למעלת  ]אברהם אבינו תיקן ערובי תבשילין,חום שבת" מטרת יעקב בתיקון "ת

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

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

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

)הרבו עלי מוהר  ]מדאורייתא או מדרבנן, כדי שלא יהא קל בעיניו להוציאה או מחיובי אישות[ חיוב כתובה

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

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

 דרכים בתורה מהאלשיך, תשע"ז

 תורה והוראה, תשע"ג   []לד, כה  [, איש, אשה, גוימצוותבן י"ג ל] בר מצווה, גדלות הגוף או הדעת

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

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

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

  המצוות בפרשה, תשע"ז]לה, ד[ 

מעדני  א[י' ,לה] (ל שדי פרה ורבה-י אים אקויאמר לו אל) האם מותר להיות שדכן לזווג עכו''ם?
 תשע"ז ,אשר

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 
 , תשעומעדני אשר ]לה, יט[

 הגר"א גנחובסקי, תשעד  []לה, כב  [טעותו של ראובן]גדרי טועה בדבר מצוה 

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

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

 רוזנבלום, תש"ע

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 
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