מראי מקומות לפרשת ויגש

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

סיכון עצמי להצלת הזולת (מאמצי יהודה להצלת בנימין) [מד ,כט] נוה ההיכל ,תשעד

עולמות ,שיג

להציל ספק שניים או אחד בוודאי (הצלת שמעון בסיכון בנימין) [מד ,כט] הגר"א גניחובסקי ,תשעד
כח הרצון ה נלמד מיהודה [מד ,כט] מדי שבת ,תשעו
ברית כרותה לשפתיים (ולקחתם ...וקרהו אסון) [מד ,כט] מחמדי התורה ,תשעו (עמ' )2
התרת נידוי חכם לעצמו (וחטאתי לאבי כל הימים) [מד ,לב] מעדני אשר ,תשעד
הערבות בהלכה – האם מצוה להי ות ערב ,למי ,מה כלול בערבות [מד ,לב] תורה והוראה תשעו
מקור שיעבודו של ערב (אנוכי אערבנו ,ערב לגניבה) [מד ,לב] נוה ההיכל ,ויגש תשעג
תשעו

לצפיה בעשרות
שיעורים על פרשת
ויגש באתר "בינינו" :

נוה ההיכל ,מקץ

האם נפרעין מן הערב תחילה (ערבות יהודה לבנימין) [מד ,לב] מעדני אשר ,תשעב
לדעה שנידוי על תנאי חל ,כיצד נידה יהודה עצמו משני העולמות [מד,לב] מלאכת מחשבת ,תשעו
מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? [מה ,א] אשכול יוסף ,תשעג
לברך בשבע ברכות כדי למנוע בושה [מה ,א] שמעתתא עמיקתא ,תשעג
להיכנס לסכנה כדי לא לבייש (יוסף נשאר לבד בפגישתו עם אחיו) [מה ,א] תורה והוראה ,תשעד

***
למאגר עלוני פרשת
השבוע (גם משנים
קודמות) באתר
"בינינו" :

עומקא דפרשא ,תשעב עולמות ,שסה
מה גרם ליוסף להתוודע לאחיו? [מה ,א] אשכול יוסף ,תשעו
מדוע לא הודיע יוסף לאביו קודם שהוא חי [מה ,א] מעדני אשר ,תשעו

***

מצוות תוכחה (תוכחת יוסף ,מי מתי ואיך) [מה ,ג] תורה והוראה ,תשעב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים,
בתנאי שלא יבוצעו
בו שינויים

מדוע שאל יוסף " העוד אבי חי"? [מה ,ג] מחמדי התורה ,תשעו (עמ'  )2נפלאות שמשון ,תשעו
כיצד השתכנעו האחים שיוסף לפניהם (מה הראיה ממילה ,המצרים נימולו) [מה ,ד] אשכול יוסף,
תשעה הגר"א גניחובסקי ,תשעד

נתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה ? בבן אדם למקום – "נתכוון לבשר חזיר ,ועלה בידו בשר
טלה" .בבן אדם לחבירו  -במזיק ,בנפשות ,בהצלת יחיד ובהצלת רבים (דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה ,באוה"ח) [מה ,ח]
מחמדי התורה ,תשעג

עולמות ,קלד נוה ההיכל ,תשעה

דפי עיון ,תשעג

כיצד לא חשש יוסף מלהפל ות שוב בין האחים? (לבנימין נתן  300כסף וחמש חליפות) [מה ,כב] הגר"א גניחובסקי ,תשעה
כיצד גילו ליעקב שיוסף חי בלא להתיר את הנדר? [מה,כו] מחמדי התורה ,תשעו (עמ' )3
המסר בעגלות שיעקב שלח ליוסף [מה ,כ ז] שבילי פנחס ,תשעד מעדני אשר ,תשעה מחמדי התורה ,תשעו נפלאות שמשון ,תשעה
ספק ברכה במעגלה ערופה – ובברכת הראיה ובברכת הרואה בנר חנוכה [מה ,כז] הגר"א גניחובסקי ,תשעו

כבוד אחיו הגדול (מצד כבוד אביו או חיוב עצמי) [מו ,א] עולמות ,קלג
חובות הסב לנכדיו (בני בנים כבנים ,בני בנות ,נינים) [מו ,א] עומקא דפרשא ,תשעה
כיבוד אבי אביו (הסב) [מו ,א] אשר ליהודה ,תשעד עולמות ,לו

מעדני אשר ,תשעג כאיל תערוג ,תשעה

כבוד אביו מול כבוד הסב  -מי קודם ? [מו ,א] הגר"א גניחובסקי ,תשעה שלמים מציון ,תשעו
יציאה לחו"ל לקברי צדיקים [מו ,ג] נוה ההיכל ,תשעה

עולמות ,שכב

יחוס לאב ואם ביצירה או בלידה  -אם פונדקאית (ושאול בן הכנענית) [מו ,י] הגר"א עוזר ,תשעה אורות הגבעה ,תשעד
תורה והוראה ,תשעג עולמות ,לג
האימוץ בהלכה (האם סרח היתה בת אשר) [מו ,יז] תורה והוראה ,תשעה
מעלת ארץ גושן [מו ,כח] זרע ברך ,תשעה
הדרך הראויה בהקמת ישיבה (ואת יהודה שלח לפניו גושנה) [מו ,כח] פניני דעת ,תשעו
החובה להקים מערכת ללימוד תורה (מצות לימוד תורה לבנו ,ותקנת ר"י בן גמלא) [מו ,כח] מעיינות מהרצ"א,תשעד תשעה
יהודה נשלח להקים ישיבה ,אך לדורות יוחד לוי ובניו  ,מדוע? [מו ,כח] משנתה של תורה תשעו
מה בירך יוסף כשפגש את אביו (שהחיינו ,מחיה המתים ,ברכה על ראיית חבר בזה"ז) [מו ,כט] מעדני אשר ,תשעה
מדוע יעקב קרא קר"ש בפגישתו עם יוסף ,ויוסף לא [מו ,כט] אשכול יוסף ,תשעד מחמדי התורה ,תשעג
הלכות קריאת שמע בזמנה (מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א) [מו,כט] נשיח בחוקיך ,תשעו
כ יבוד אב ואם (ברש"י אסר סוסים למרכבה בעצמו) [מז ,כט] עולמות ,קפז

אורייתא ,תשעב הגר"א גניחובסקי ,תשעה כאיל תערוג ,תשעו

כיבוד אב ואם -אמו צותה עליו לומר קדיש ואביו אוסר – קום ועשה מול שב ואל תעשה [מז ,כט] הגר"א גניחובסקי ,תשעו
האם מותר לרוץ [פסיעה גסה] לדבר מצוה ,לדבר רשות ,בחול ובשבת ,ומדוע [מח,כד] מע דני אשר ,תשעו
הכנת שיעור תוך כדי נסיעה באוטובוס ("אל תרגזו בדרך" ברש"י) [מח,כד] מע דני אשר ,תשעו (עמוד )2

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום ויגש תשע ויגש תשעא

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת ויגש  ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול ( 45עמ')
שיעורים לעשרה בטבת
המיוחד בצום עשרה בטבת הגר"א עוזר ,תשעג

עולמות ,פו

דיני תענית (מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א) לחתן ולכלה ,למעוברת ,למניקה ולחולה נשיח בחוקיך,תשעו
טיסה ביום התענית (מועד סיום הצום בהפרשי שעות ,במעבר קו התאריך) עולמות ,רסד
תפילה וקה"ת בתענית עולמות ,רטו
בליעת תרופה עם מעט מים שמעת א עמיקתא ,תשעו
עליה לתורה בתענית למי שלא צם ולמי שצם אע"פ שאסור היה לו לצום שמעת א עמיקתא ,תשעו
הלכות עשרה בטבת מאור השבת ,תשעד
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

