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 (חינם )קישורים להורדה     נחפרשת 

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ח - אספקלריא

 תשע"ד  -פנינים 

 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   תשע"ז  -להתעדן באהבתך 

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

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

 תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ח -לאור הנר 

 תשע"ח -מדשן ביתך 

 תשע"ח -וכל מאמינים 

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

    תשע"ח -אוצר ספרי חסידות 'פאר מקדושים' 

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

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

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47169
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_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_76.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_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_02_77_0.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/88_02_78.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_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_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/188_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/26_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/201_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_02_78.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_73.pdf
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 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז   תשע"ח  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   תשע"ח  שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -ליון באר הפרשה יג

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

 עמ'( 67)  נח לפרשת "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 

 גזל נושא בפרשה:

 

 נשיח בחוקיך, תשע"זשו"ת בענייני גזל מהגר"נ קרליץ שליט"א  

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

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

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

]כשאין לכל אחד בו שווה פרוטה, רכוש ציבורי האם הוא כממון השותפין, גזל בפחות גזל ברכוש ציבורי 

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ח משווה פרוטה[

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

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

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

]גוזל שדה יתומים להשביחם, גונב ע"מ למיקט, כופין שימוש בחפצי הזולת נגד רצונם, לצורך מצווה 

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ז  על מידת סדום, חיוב הזולת מדין ערבות[

]כשברור שחברו היה מסכים, כשבעל החפץ מרוויח מכך,  שימוש בחפצי הזולת ללא נטילת רשות

)כי מלאה הארץ חמס(  קידוש קטנה ללא ידיעת אביה, דבר שרוב העולם אינו מקפיד, ספרי קודש של חברו[

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קסד(]ו, יג[ 

 שע"דעומקא דפרשה, ת  [א]ו, י)ותמלא הארץ חמס(  גזל לקיום מצוה 

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

]מדוע נענשו דווקא במים, כיצד תוקנו החטאים בתיבה, מדוע נקראה  נחתם דינם על 'הגזל' מדוע

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד [ו, יב])כי השחית כל בשר(  התיבה בשם זה[

ר, - "יקטלמ  "על מנת ] גניבה "לא באמת" , גרום לחברו הנאהשרוצה ל] על מנת לשלם תשלומי כפל לצע 

האם בגניבה "על מנת למיקט" , [, האיסור לגנוב "על מנת למיקט" מהתורה או מדרבנןשלא יקבלבו ויודע 

ספיקו של הקצות החושן, האם כאשר גנב על מנת "למיקט" חייב בנזקי החפץ שגנב , מגוי, נפסל לעדות

האם גם "גזילה" אסורה על מנת , ל גניבה ואבידה[, ודברי הפוסקים בזה למעשהגם באונס ]או רק ע

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47169
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_02_78.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/177_02_78.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_75.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_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_73.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_72.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/147_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_77.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/209_02_78.pdf
file://///Ser8tb5dri/d/מראי%20מקומות%20לפרשת%20השבוע/מראי%20מקומות%20תשע''ז/בראשית/(ותמלא%20הארץ%20חמס)%20%20%5bו,%20יא%5d
file://///Ser8tb5dri/d/מראי%20מקומות%20לפרשת%20השבוע/מראי%20מקומות%20תשע''ז/בראשית/(ותמלא%20הארץ%20חמס)%20%20%5bו,%20יא%5d
file://///Ser8tb5dri/d/מראי%20מקומות%20לפרשת%20השבוע/מראי%20מקומות%20תשע''ז/בראשית/(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/34_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_03_76_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_02_74.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/64_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_76.pdf
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בן החושש שאביו , כדי לחנכם -הורים ומורים ה"גונבים" מבנים ותלמידים לטובתם , "למיקט" כמו גניבה

המנהג "לחטוף" בדרך שמחה בפורים או , יפסיד את כל כספו, ולכן רוצה "לגנוב" מאביו כדי לפרנסו

החביא פנקס המחאות של חברו שהונח במקום , מנהג "גניבת" האפיקומן בליל הסדר, חתן וכלהבשמחת 

לא שמור ]כדי ללמד את חברו לא להתרשל בשמירת רכושו[ והפנקס נגנב ונגרם נזק כספי, האם חייב 

 עולמות, שפב  נעליים שנלקחו מבעליהם בדרך שחוק ולבסוף ניזוקו[, לשלם

 

 "מאנשי דור המבול "מי שפרע נושא בפרשה:

 

ולא משך, יכולים  ]נתן מעות כתשלום עבור מטלטלין  ?מדור המבול, באילו מקרים נאמר - מי שפרע

הקונה והמוכר לחזור מהמקח, מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד 

בדיבורו, אמירת "מי שפרע" היא "הודעה" או "קללה" שבית הדין מטיל על החוזר בו מדיבורו, כשהקונה 

ף או לקיים את המקח בנתינת כבר שילם חלק מהסכום, במקומות שנהגו הסוחרים לקנות מטלטלים בכס

"דמי קדימה" האם ניתן לחזור מהמקח, במקום שהמנהג לקנות בכסף עם מעשה נוסף, קנין שנעשה 

בכתיבת שטר חוב או בהמחאה, שיק מזומן או דחוי, תשלום בשיק של אחר שהוסב, עד מתי יכול לחזור 

נה לצורך החג, מי שפרע בקרקעות, מקנין ולקבל על עצמו "מי שפרע", ביטול קניית אתרוג או בשר שנק

חזרה מקניין קרקע  בזמנינו כשמסתמכים על רישום ב"טאבו", "זכרון דברים" שנכתב בקניית דירה ודיני 

 עולמות, שנט  [ יא]ו,    חזרה מהמקח לאחר שנכתב, טעות בזכרון דברים, חזרה לפני חתימה על חוזה[

 נוה ההיכל, תשע"ו  ]קללת אביו, כיבוד אב ואם[האם בן יכול להשית "מי שפרע" על אביו  

 נוה ההיכל, תשע"ו  ]אופן אמירתו ע"י הנתבע הש"ץ או בי"ד[  , כשר לעדות"האם המקבל "מי שפרע

ת דין, המשלם במלוה, כשיש שינוי מהותי במחיר בי]תביעה ב  בקניין כסף במטלטלין -מי שפרע 

 בינת המשפט, תשע"גונגרם הפסד[ 

  מעדני אשר, תשע"ז "מדור המבול" -מי שפרע 

 

 : המבולנושא בפרשה

 

כיצד ידעו , 'חטא' האדמה, מה גרם לירידה בכל הבריאה, אדם לנחהקבלה בין ]החטא דור המבול 

מדוע לא נתנו לדגים שמות ע"י אדם  ,אלו דגים ניצלו מהמבול, הזבובים לא לעלות על שולחנו של אלישע

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א [ו, יב])כי השחית כל בשר(  [הראשון

יום, הצורך במידות מסוימות  40]המבול יבוא  על ראשו,  מדוע היה המבול  אנשי דור המבול לנח תטענו

שיעורי הרב    שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב [ו, יב]כי השחית כל בשר( ) לתיבה, מדוע נבחר עונש במבול[

   רוזנבלום, תשע"ה
]ביאור דברי המדרש בדבר ויכוח גביית חוב בנקאי מהערב במקום ולא מתוכניות חיסכון של החייב 

 נוה ההיכל, תשע"זבין נח לבני דורו[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47169
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/382.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/359.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_03_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_03_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_13_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_71_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_77_0.pdf
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ב ומזוטו של ים ומשלוליתו והמציל מן הארי ומן הד]זוטו של ים   -חפצים שנסחפו לים בשיטפון 

אבדה ששטפה נהר היא מותרת, האם היתר "זוטו , םמה םיאשיימפני שהבעלים מת ,הרי אלו שלו, של נהר

רכוש שנקנה מידיהם של נכרים , המציל ספרים מדליקה, של ים" משום יאוש בעלים או מגזירת הכתוב

שיש  ם"זוטו של ים" במקו, ששילמו הקונים בעד הרכוש , החזר הוצאותשבזזו ספינות ומכרו את השלל

, החזרת רכוש חיוב השבת "זוטו של ים" לפנים משורת הדין, תקנת בית דין או "דינא דמלכותא" להחזירו

האם מותר , מצא כסף מזומן בחדר כספות בבנק, קניית רכוש שהוחרם במכסיהודי שנשדד ע"י הנאצים, 

 ןון שיצאו כבר מרשות בעליהולהשתמש ביצירות שפורסמו ברשת האינטרנט ]תוכנה, תמונה או שיר[ מכי

 עולמות, שנד  והרי הן כ"זוטו של ים"[

 ]ח, ו[)ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התיבה, באוה"ח( האם ידע נח כמה זמן ימשך המבול? 

 האור החיים, תשע"זפנינים מרבינו 

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

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

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

 תשע"ז

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

]אות הקשת שניתנה לנח אחר שכבר נבראה בער"ש ביה"ש, מדוע נבחרה  חטאו של למך ואות הקשת

הקשת לשמש כאות, כיצד באה לידי ביטוי אצל האבות והשבטים, מדוע יציאת הכה"ג מקוה"ק הינה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ו [ו, יב])כי השחית כל בשר(  בחינת 'כמראה הקשת בתוך הענן'[ב

 

 נושא בפרשה: הריגה והמתה 

 

לנפשותיכם  דמכםואך את )  ]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 )  , לשם כפרה, מורפיום לחולה סופני[שימות, בחיי שעה, למנוע חילול ה', למנוע הרג רב בישראל

 נשיח בחוקיך, תשע"ו   קונה עולמו בשעה אחת, תשע"ז , ה[ט] (דמכם לנפשותיכם אדרוש

 טז, עולמות    זרע ברך, תשע"ה    תורה והוראה, תשע"ג  ]ט, ה[ המאבד עצמו לדעת  
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האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, או כדי ]שמירת הנפש,  קידוש ה'

להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא  ,המאבד עצמו לדעת בשעת גזירה או מחמת יסורים, לא להתייסר

כדי שלא יפול ביד הפלישתים, תינוקות שהפילו דת, הריגת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי,  יעברו על

לעבירה, רבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש ויקרב  כופםעצמם לים כשרצו ל

המאבד עצמו לדעת , הרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאיםשאנשי מצדה תו, יתמ

 עולמות, טז  )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[ ת[משום כפרת עוונו

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

  , 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,)כל 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

חובסקי, הגר"א גני ]אע"ג שיכולים למחות ולהיות גוים כשיגדלו[פריה ורביה בגר שנתגייר ובניו עמו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    תשע"ז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זפריה ורביה בספק סריס 

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

 ך[  ]המש 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 

]והאם מקיים בכך מצוות מה 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

   מחמדי התורה, תשע"גפריה ורביה בבני נח  

 הגר"א עוזר, תשע"א    תורה והוראה, תשע"ג  פריה ורביה

 מעדני אשר, תשע"ז   מעינות מהרצ"א, תשע"דפריה ורביה ע"י חידושי תורה  
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 האדםאכילת האכלת בעלי חיים לפני  נושא בפרשה:

 

, או ש'יטעם',  שיעור לבהמתו מאכל שיתן קודם' יאכל'ש לאדם אסור]האדם לפני אכלת בעלי חיים ה

 להאכיל שכח, אם או מדרבנן מהתורה בהמתו, שיאכיל קודם לאכול האיסור טעםהאכילה האסורה, 

תת ל שצריך האוכל כמותם, הבדל בין אכילה ושתיה, הלחת פת לטעימ בין המוציא בהמתו, להפסיק

ה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו הבהמת האכל להקדים צריך פעמים ביום כמהאכילה,  להתיר בהמהל

האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילדיו  בהמתו האכילאדם ל מינהשיעור הטורח שמחויב בו, 

האם דין האכלה שווה לגבי  יו,  בהמות את קודם להאכיל צריך האם במתנה אוכל לחברו נתןהקטנים, 

בי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל כל בעלי החיים, משמעות הפסוקים אצל נח, משמעות הפסוקים לג

 להאכיל המנהג, בהמתו מאכל להקדים מחוייבהאם  בסעודה[ מצוה טוב ]שיש ויום בשבתאליעזר ורבקה, 

   זרע שמשון, תשע"ו  ההיכל, תשע"ה נוהכ, ח[  ])והשקית את העדה ואת בעירם(  ה'[שיר ב'שבת עופות

 ,יוסף אשכול   ג"תשע, השבת מאור   חובסקי, תשע"דיהגר"א גנ   עולמות, רכז   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

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

?   להקדים אכילת בהמתו יש חיובהיאך הקדים הקב"ה לנח אכילתו לפני אכילת הבהמות, והרי 

    אשכול יוסף, תשע"ו   תשע"ג ,יוסף אשכול

]איסור אכילה קודם לבהמתו, האכלת דגים לפני אכילת האדם, האכלת בעלי עניני האכלת בעלי חיים 

 עומקא דפרשה, תשע"ז  [חיים ביום טוב, בחול ובשבת, נתינת מאכל אדם לבעלי חיים

 זרע שמשון, תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ה  ]השקית אדם לפני בהמה[אדם קודם לבעל חיים בשתייה 

 

 נושא בפרשה: שמירת שבת למי שאינו ישראל

 

  ]ח, כב[  לא ישבותו(יום ולילה ) ]מעשה בירושלים בשנת תר"ח[ שמירת שבת לגר שמל ועדיין לא טבל

 פניני אי"ש, תשע"ח     נוה ההיכל, תשע"ה

פניני אי"ש,   ]ח, כב[  ישבותו(לא יום ולילה ) האם דינו כעכו"ם ששבת -גוי שקיבל עליו כל התורה 

 תשע"ח

]שמירת שבת, דין בני נח, מצא תינוק מושלך בעיר  כיצד קיימו האבות את התורה אם היו כבני נח

ת, יום גויי ויום יהודי מאימתי, שמחצה גוים ומחצה ישראל שדינו כישראל לחומרא מה דינו לגבי שב

בשבת ויום כיפור סמוכים, אברהם עצמו קידש את החודשים, לצאת בשבת לרה"ר לבוש ציצית דלבן נח 

הוי משאוי, יציאת אשה בשבת לרה"ר בציצית האם הוי משאוי, תינוק שנמצא והטיל בעצמו ציצית מקיים 

 שלמים מציון, תשע"ח  ]ח, כב[  לא ישבותו(יום ולילה ) בה לא תשבותו[

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

 , תשע"דהגר"א גניחובסקי]ח, כב[   כיצד ינהג בשבת?   - שהוא ישראל וגם בן נחמי 
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]ח,  לא ישבותו(יום ולילה ) ]איסור גוי ששבת, שמירת שבת לגר שמל ולא טבל, לפני מתן תורה[ גוי ששבת

   עומקא דפרשה, תשע"ז  כב[ 

]מדוע חייב מיתה, סיבת האיסור חיוב מלאכה או חידוש דת, גר שמל ולא טבל, האבות קודם  גוי ששבת

 636מסביב לשולחן,   מתן תורה, מלאכה שאינה צריכה לכופה[
 

 השיכור בהלכהנושא בפרשה: 

 

יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל ) ]כהנים וישראלים[איסור כניסת שתויי יין לעזרה 

 זרע ברך, תשע"ו[  טי, ] (מועד וגו'

יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם ) ]הגדרת רמת השכרות[ הלכות שתיית יין לפוסקים ודיינים

 נשיח בחוקיך, תשע"ז   תורה והוראה, תשע"ו  [טי, ] (אל אהל מועד וגו'

תורה והוראה,    הגר"א גניחובסקי, תשע"גיא, מד[  ] להורות את בני ישראל(ו)איסור הוראה לשתויי יין 

 שע"ות

הגר"א יא, מד[ ] את בני ישראל(להורות ו) ]שתיית יין לארבע כוסות[איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו 

 תשע"ז   גניחובסקי, תשע"ד

 אמרי עזר, תשע"ו  [בפורים ובשאר השנה]שתיה ושכרות 

  ]שיכור, שתוי, שיכור כלוט, אם התפלל האם יצא, ברכות, הוראת דין, נזק[דיני השיכור בהלכה 

  עולמות, עז

 שמעתא עמיקתא, תשע"בשתה יין בסעודת פורים, האם מותר לו לענות בדבר הלכה  

 מכתלי בית הדין, תשע"ז   "ודפי עיון, תשעשמירת גופו של שיכור  

 מה הם המשקאות המשכרים ]יין, ]הגבול בין השתיה הראויה לבין השכרות המאוסה. שיכרות בהלכה

כ'שיכור' ומי 'שתוי'. מיהו "שיכור מי מוגדר , היינות בזמן הזה דין משקאות חריפים, מיץ ענבים, חלב[

, קריאת שמע, ברכת המזון, בהלכות תפילה דל בין 'שתוי' ל'שיכור'ההב כלוט', ומה גדר 'שיכור מועט'.

תורה   ]ט, כא[  [דברי מוסר, בכל השנה בכלל, ובפורים ]או שעת שמחה[ בפרט -הזיק בשכרותו , הוראה

 במשנת הפרשה, תשע"ו   זעולמות, ע   והוראה, תשע"ד

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

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

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

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

 שבת, תשע"ז

 מנחת אשר, תשע"ז ]יוחסין, והלכות נוספות[האם הולכים אחר הרוב בבני נח 

)נח איש צדיק תמים היה  ]לעולם יראה אדם כל העולם חציו זכאי וחציו חייב[צדיק תמים ועובד אדמה 

  פניני דעת, תשע"ז ]ו, ט[בדורותיו( 

)את האלוקים התהלך נח(  ]ויתהלך חנוך לפני האלוקים, לך לך אל הארץ[מה היא "הליכה" לפני ה'? 

 מרבה תורה, תשע"ז ט[ ]ו,

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

 שבת, תשע"ומח

]אין בה ממש, הוחזקה כמועילה, אליהו שנטמא לרפואה סגולית  ]או שאר איסורים[האם לחלל שבת 

יטל לצדיק ולבן הצרפית, תמים תהיה, כתיבת השם ע"י דוד לסגירת מי התהום, כתיבת שם חולה בקו

  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נב()נח איש צדיק תמים( ]ו, ט[   בשבת[

)ותשחת הארץ לפני  ]קריסת התיאוריות החברתיות ללא יראת שמים[אם אין יראת אלוקים, והרגוני 

 מדי שבת, תשע"ז  ]ו, יא[האלוקים, ותמלא הארץ חמס( 

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

 תשע"ז

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

 נשיח בחוקיך, תשע"ח ( ]ו, יד[עצי גופר )עשה לך תבתדרך התוכחה בזמנינו 

 ( ]ו, יד[עצי גופר )עשה לך תבת ]ומהות תיבת נח שבכול דור[מאה ועשרים שנה מדוע נבנתה התיבה 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו    יששכר, תשע"ונר 

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

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

 מחשבת, תשע"ז

עיון הפרשה, )ומי המבול היו על הארץ( ]ז, י[  ]הרי הוא היה הצדיק בדור[ מדוע נקראו מי המבול מי נח

 כה תירוצים תשע"ז )עמ' קפד(

 במשנת הפרשה, תשע"ה]ז, יב[   המטריה בהלכה 

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ח )וימח את כל היקום( ]ז, כג[ים טומאת ארץ העמ

 משך חכמה ]בינת החכמה[, תשע"ח  מעדני אשר, תשע''ה   כ[ ]ח,  קרבנו של נח

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

מלאכת  ]ט, ג[)כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה(  ]יונקים שבים[דגים לאכילה ומדוע? מתי הותרו ה

 מחשבת, תשע"ז

 , תשע"וחובסקייהגר"א גנ    ה''תשע, חובסקייגנ א"הגר ]ט, ד[  אבר מן החי  
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 , תשע"וחובסקייהגר"א גנ ]ט, ד[    נח לבני ואסור לישראל מותר

  ]ט, ה[ ]האם מותר לעבור איסור חבלה, כשאין חולה בפנינו[האם מותר לתרום דם תמורת תשלום? 

 מעדני אשר, תשע"ז

 , תשע"ונשיח בחוקיך    , תשע"גהגר"א עוזר   ]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 הימנעות מדברים בטלים

 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? 

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

]קנין ארץ ישראל, מתנה מהאדון לעבד, מתנה מאדם אחר לעבד, גיטו וידו   מה שקנה עבד קנה רבו

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

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

)הבה  ]הגדרת שפות לעז, קריאת שמע, כשמבין שפה זרה, הגדרת שבעים לשון[ לטינית ואנגלית בהלכה

  עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נב(נרדה שם ונבלה שפתם( ]יא, ו[  

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

)ויחי תרח שבעים שנה ויולד את   אמתלאי בת כרנבו -סגולת אמירת שם אמו של אברהם אבינו 

 קב ונקי, תשע"ח  אברם( ]יא, כו(

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

 

 דברים לפתיחת זמן "חורף" :דיומא מעניני

 

  כאיל תערוג, תשע"ז  הגראי"ל שטיינמן שליט"א

  חתשע" ,דברי שי"ח    הגר"ח קנייבסקי שליט"א

 נר יששכר, תשע"והגר"י מאיר זצ"ל   

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

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