לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת ויגש

פרשת ויגש

באתר "בינינו" :
(קישורים להורדה חינם)

לבית ולמשפחה:

למאגר עלוני
פרשת השבוע

פנינים  -תשע"ג תשע"ב
שבת טיש  -תשע"ז
מידות טיש  -תשע"ז
מאורות הפרשה  -תשע"ג
עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ז
יחי ראובן  -תשע"ז

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

איש לרעהו  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
דברי יושר – תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
להתעדן באהבתך – תשע"ז תשע"ו תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז

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

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

תשע"ז תשע"ו ( 12עלונים)

גליון באר הפרשה  -שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום תשס"ח תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"א תש"ע

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת ויגש ( 45עמ')

נושא בפרשה:

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת ויגש
באתר "בינינו" :

פסיעה גסה

למאגר עלוני
פסיעה גסה בשבת ובחול [באחי יוסף ובמשה רבינו ,גדר פסיעה גסה ,קשה לעיניים ,לתלמיד חכם] (אל
תרגזו בדרך ,ברש"י) [מה ,כד] עומקא דפרשה ,תשע"ו
מדוע הזהיר יוסף את אחיו מפסיעה גסה [נמנעו משתיית יין אפילו בקידוש ,הדליקו בשבת רק נר
אחד] (אל תרגזו בדרך ,ברש"י) [מה ,כד] האיחוד בחידוד ,תשע"ו
לרוץ [פסיעה גסה] לדבר מצוה ,לדבר רשות ,בחול ובשבת ,ומדוע [מה ,כד] מעדני אשר ,תשע"ו

נושא בפרשה:

נידוי עצמי

לדעה שנידוי על תנאי חל ,כיצד נידה יהודה עצמו משני העולמות [מד ,לב] מלאכת מחשבת,
תשע"ו
התרת נידוי חכם לעצמו (וחטאתי לאבי כל הימים) [מד ,לב] מעדני אשר ,תשע"ד

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

נידוי על תנאי [נידוי עצמי ,התרת נידוי עצמי ,תנאי קודם מתן תורה] (אם לא אביאנו אליך וחטאתי
לאבי כל הימים) [מד ,לב] שלמים מציון ,תשע"ז

ניתן להעביר או

נושא בפרשה:

נזק שהפך להצלה

הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה [מזיק בנתכוין לבשר חזיר,
היזק איש לחבירו והצילו ,הזיק בול יקר והעלה מחיר הנותר] (פרה אדומה תמימה) [יט ,ב] הגר"א

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

גניחובסקי ,תשע"ג

נתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה ? [בבן אדם למקום " -נתכוון לבשר חזיר ,ועלה בידו בשר
טלה" .בבן אדם לחבירו  -במזיק ,בנפשות .בדיני אדם ובדיני שמים .ההבדל בין הצלת יחיד והצלת רבים]
(דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה ,באוה"ח) [מה ,ח] מחמדי התורה ,תשע"ג עולמות ,קלד נוה
ההיכל ,תשע"ה

דפי עיון ,תשע"ג

מכת מרדות לנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו טלה [אשה שהפר לה בעלה ,הקדש שנפדה ולא ידע ,טבל
שעישרוהו ולא ידע ,זרק חץ לפגוע בחבירו ופגע בעץ ,רצה להרוג פלוני ונתברר שהוא רודף] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ה

כפרה על מחשבת חטא

(וה' יסלח לה) ממשנתה של תורה ,תשע"ד

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה:

איסור הלבנת פני חבירו

לצפיה בעשרות

לברך בשבע ברכות כדי למנוע בושה [מה ,א] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

שיעורים על

להיכנס לסכנה כדי לא לבייש (יוסף נשאר לבד בפגישתו עם אחיו) [מה ,א] תורה והוראה ,תשע"ד

פרשת ויגש

עומקא דפרשא ,תשע"ב עולמות ,שסה
הלבנת פני חברו ברבים תורה והוראה ,תשע"ג אשר ליהודה ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
מעדני אשר ,תשע"ד איש לרעהו ,תשע"ז

באתר "בינינו" :

הלבנת פני חברו ברבים ,אם חייב ליהרג בכדי למונעה .למה לא מנו זאת עם ג' העבירות
החמורות ? אשכול יוסף ,תשע"ו
הלבנת פנים [המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חברו ברבים ,אביזרייהו דרציחה ,האם מותר להרוג את הרודף אחר חברו להכלימו ,האם
מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים ,עשיית איסור כדי למנוע הכלמה ,גדרי הלבנת פנים בתביעה
לחשוד על ממון ,מעביד החושד בעובד שגנב ומבקש לערוך חיפוש בכליו ,ההיתר לתבוע בדין תורה ולא
לחשוש להלבנת פנים ,כמה הם "רבים" שאסור להלבין פנים בפניהם ,הלבנת פנים בצנעה ,בכדי
לאפרושי מאיסורא ,שקר למנוע בושה ,תיקון בעל קורא שטעה כיצד ,כהן שהלבין פני חברו האם רשאי
לעלות לדוכן לשאת כפיו ,כהן שבנו יצא לתרבות רעה האם מותר לחדול מלהעלותו לתורה ולהכלימו,
מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי ,דברי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם] עולמות ,שסה
אונאת דברים [ציעור הזולת ,בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות ,או בהפחדה] דברי הלכה ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

נושא בפרשה:

כבוד הורים סבים ואח גדול

קודמות)

חובות הסב לנכדיו (בני בנים כבנים ,בני בנות ,נינים) [מו ,א] עומקא דפרשא ,תשע"ה
כיבוד אבי אביו (הסב) [מו ,א] אשר ליהודה ,תשע"ד עולמות ,לו
תשע"ה

באתר "בינינו":

מעדני אשר ,תשע"ג כאיל תערוג,

כבוד אביו מול כבוד הסב  -מי קודם ? [מו ,א] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה שלמים מציון ,תשע"ו
הגר"א עוזר ,תשעד נוה ההיכל ,תשעד
כיבוד אב ואם (ברש"י אסר סוסים למרכבה בעצמו) [מו ,כט] עולמות ,קפז אורייתא ,תשע"ב הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ה כאיל תערוג ,תשע"ו דברי שיח ,תשע"ז
כיבוד אב ואם  -אמו צותה עליו לומר קדיש ואביו אוסר ) -קום ועשה מול שב ואל תעשה( [מו ,כט]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
קדיש  -מקורו וטעמו [האם מדין כיבוד אב ואם] עולמות ,פז

ישיבה על מקום אביו לאחר פטירתו

נוה ההיכל ,תשעב

לא יסתור דברי אביו [איסור סתירת דברי אביו ואיסור הכרעתם ,כיצד ינהגו אב ובנו בלהט לימוד
תורה ,האם האיסור בדברי תורה או בדברי חולין ,בפני אביו או גם שלא בפניו ,חכמי ישראל שחלקו
בספריהם על הוריהם ,כיצד ינהג כשאביו עובד על דברי תורה ,כיצד ינהג בויכוח עסקי ,כשהאב אינו חש
בטוב אך מסרב לטיפול רפואי ,להעיר לאב בעל תפילה או בעל קריאה על טעות ,אב שהוכיח את בנו
בטעות ,אי קיום צוואת האב לאחר מותו ,סיכום הדינים] (כבד את אביך ואת אמך) [ה ,טז] עולמות ,מב
כבוד אחיו הגדול [מדאורייתא או מדרבנן ,בחיי הוריו או גם אח"כ ,מצד כבוד הוריו או חיוב עצמי,
האם ההורים יכולים למחול על חיוב כבוד האח הגדול ,באיזה אופן חייבים בכבודו בדיבור בקימה
בקריאת שמו ,מצוות מורא מאחיו הגדול ,איסור סתירת דברי האח הגדול ,איסור ישיבה על מקומו
המיוחד ,חיוב כבוד אחותו הגדולה ,חיוב כבוד האח הגדול ביותר או כל אח גדול ממנו] (כבד את אביך
ואת אמך) [ה ,טז] עולמות ,קלג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

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

הקשר בין כיבוד אב לאריכות ימים

מעדני אשר ,תשע"ה

האם יש איסור לקרוא לאחיו הגדול בשמו
מחלוקת בין הוראת אב לאם
כיבוד הורים וטעמו

לצפיה בעשרות

מעדני אשר ,תשע"ו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

[הכרת הטוב] מעדני אשר ,תשע"ה

כפיה על קיום כיבוד אב [מצוות עשה ששכרה בצידה]

שיעורים על

אשכול יוסף ,תשע"ה
שלמים מציון ,תשע"ו

מאור השבת ,תשע"ד

פרשת ויגש

צוואת אב ששני בניו יהיו רבנים [תוקף הצוואה נגד רצון התושבים] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

האם יש איסור לכתוב את שם אביו בלי תואר
לשבת על מקום אביו אחר שנפטר

מעדני אשר ,תשע"ו

מעדני אשר ,תשע"ו

כיבוד אב ואם בדבר שאין לאב הנאה בו

זרע ברך ,תשע"ה

אמירת 'הריני מוכן ומזומן' לפני קיום מצות כיבוד אב ומוראו
בן שהוא רבו של אביו

באתר "בינינו" :

נוה ההיכל ,תשע"ה

[חיוב כיבוד אב ,המהר"ם מרוטנבורג] אשכול יוסף ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

נושא בפרשה:

העגלות ששלח יוסף לאביו

מדוע האמין יעקב כאשר ראה את העגלות [רמאי לא מהרהר בדברי תורה] (וירא את העגלות ...ותחי
רוח יעקב אביהם) [מה ,כז] שלמים מציון ,תשע"ז

ומועדים
(גם משנים

המסר בעגלות שיעקב שלח ליוסף [מה ,כז] שבילי פנחס ,תשע"ד מעדני אשר ,תשע"ה מחמדי
התורה ,תשע"ו נפלאות שמשון ,תשע"ה

קודמות)

מדוע התעודד יעקב כאשר ראה את העגלות ששלח יוסף [מה ניסה יוסף לרמז לאביו בשליחת
העגלות] (וירא את העגלות) [מה ,כז] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג

באתר "בינינו":

ספק ברכה בעגלה ערופה  -ובברכת הראיה ובברכת הרואה בנר חנוכה [מה ,כז] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ו
דיני עגלה ערופה (וירא את העגלות) [מה ,כז] המצוות בפרשה ,תשע"ז

נושא בפרשה:

הקמת הישיבה בארץ גושן

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

האם מותר לפתוח ישיבה בסמוך לישיבת רבו [איסור מחלוקת] מעדני אשר ,תשע"ה
מעלת ארץ גושן [מו ,כח] זרע ברך ,תשע"ה
הדרך הראויה בהקמת ישיבה (ואת יהודה שלח לפניו גושנה) [מו ,כח] פניני דעת ,תשע"ו
החובה להקים מערכת ללימוד תורה (מצות לימוד תורה לבנו ,ותקנת ר"י בן גמלא) [מו ,כח] מעיינות
מהרצ"א,תשע"ד תשע"ה
לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון (ואת יהודה שלח לפניו גושנה) [מו ,כח] מעיינות בני יששכר ,תשע"ז
יהודה נשלח להקים ישיבה ,אך לדורות יוחד לוי ובניו ,מדוע? [מו ,כח] משנתה של תורה תשע"ו

תשובת יהודה ותורת יוסף  -משיח בן דוד ומשיח בן יוסף (ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות
לפניו גשנה) [מו ,כח] שבילי פנחס ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה:

מצוות תוכחה [יוסף לאחיו]

לצפיה בעשרות
מצוות תוכחה (תוכחת יוסף ,מי מתי ואיך במצוות התוכחה .היסודות העומדים בבסיס מצוות
תוכחה ?מתי חלה חובת התוכחה ,ומתי יש דווקא להימנע מלהוכיח את הזולת? מהי צורת
התוכחה?] [מה ,ג] תורה והוראה ,תשע"ב תשע"ז
מצות תוכחה [ודין מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין] עולמות ,קנא מעדני אשר ,תשע"ה הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ה

שיעורים על
פרשת ויגש
באתר "בינינו" :

תוכחתו של יוסף [האדם מול עצמו] מרבה תורה ,תשע"ז
חיוב תוכחה רק בסוף ימיו ,או בכל פעם? [תוכחת משה בסוף ימיו] אשכול יוסף ,תשע"ג

שאר עניני הפרשה:
באיזו טענה מגיע יהודה ליוסף?

למאגר עלוני

(ויגש אליו יהודה) [מד,יד] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א מלאכת

פרשת השבוע

מחשבת ,תשע"ז

מידה כנגד מידה במכירת יוסף

(ויגש אליו יהודה ויאמר) [מד,יד] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה

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

ומועדים

עולמות ,שיג

להציל ספק שניים או אחד בוודאי (הצלת שמעון בסיכון בנימין) [מד ,כט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

(גם משנים

תשע"ז
כח הרצון הנלמד מיהודה [מד ,כט] מדי שבת ,תשע"ו
ברית כרותה לשפתיים (ולקחתם ...וקרהו אסון) [מד ,כט] מחמדי התורה ,תשע"ו (עמ' )2
הערבות בהלכה  -האם מצוה להיות ערב ,למי ,מה כלול בערבות [מד ,לב] תורה והוראה תשע"ו
נשיח בחוקיך ,תשע"ז

קודמות)
באתר "בינינו":

שיעבודו של ערב (אנוכי אערבנו ,ערב לגניבה) [מד ,לב] נוה ההיכל ,ויגש תשע"ג נוה ההיכל ,מקץ
תשע"ו שפת אמת ,תרל"ב

שיעבוד ערב לנזק לא מצוי [ערבות שפורטו בה סוגי נזק ,וניזוקה הסחורה בנזק דומה שלא פורט] (כי
עבדך ערב את הנער) [מד ,לב] נוה ההיכל ,תשע"ז
האם נפרעין מן הערב תחילה (ערבות יהודה לבנימין) [מד ,לב] מעדני אשר ,תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

כוחה של חרטה (ועתה ישב נא עבדך תחת הנער) [מד ,לג] מדי שבת ,תשע"ז
מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? [מה ,א] אשכול יוסף ,תשע"ג נר יששכר ,תשע"ו מעדני אשר,
תשע"ז
מה גרם ליוסף להתוודע לאחיו? [מה ,א] אשכול יוסף ,תשע"ו
מדוע לא הודיע יוסף לאביו קודם שהוא חי [מה ,א] מעדני אשר ,תשע"ו

מהות בכיותיו הרבות של יוסף

[מדוע בכה יוסף ולא אחיו?] (ויתן את קולו בבכי) [מה ,ב] שיעורי הרב

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

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

האם היה איסור יציאה מארץ ישראל בזמן האבות? [יציאה מפני רעב או סכנת נפשות] (וכלכלתי
אותך שם) [מה ,יב] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

שינויים

כיצד לא חשש יוסף מלהפלות שוב בין האחים? (לבנימין נתן  300כסף וחמש חליפות) [מה ,כב]
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
הכנת שיעור תוך כדי נסיעה באוטובוס (אל תרגזו בדרך ברש"י) [מה ,כד] מעדני אשר ,תשע"ו (עמ' )2

לצפיה בעשרות

מדוע לא הודיע יוסף לאביו כל אותם שהוא חי? [מה,כו] נר יששכר ,תשע"ז
כיצד גילו ליעקב שיוסף חי בלא להתיר את הנדר? [מה,כו] מחמדי התורה ,תשע"ו (עמ' )3
יציאה לחו"ל לקברי צדיקים [מו ,ג] נוה ההיכל ,תשע"ה

עולמות ,שכב

יחוס לאב ואם ביצירה או בלידה  -אם פונדקאית (ושאול בן הכנענית) [מו ,י] הגר"א עוזר ,תשע"ה
אורות הגבעה ,תשע"ד תורה והוראה ,תשע"ג עולמות ,לג
האימוץ בהלכה (האם סרח היתה בת אשר) [מו ,יז] תורה והוראה ,תשע"ה

שיעורים על
פרשת ויגש
באתר "בינינו" :

מה בירך יוסף כשפגש את אביו (שהחיינו ,מחיה המתים ,ברכה על ראיית חבר בזה"ז) [מו ,כט]
מעדני אשר ,תשע"ה
מדוע יעקב קרא קר"ש בפגישתו עם יוסף ,ויוסף לא [מו ,כט] אשכול יוסף ,תשע"ד מחמדי התורה,
תשע"ג

למאגר עלוני

הלכות קריאת שמע בזמנה (מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א) [מו,כט] נשיח בחוקיך ,תשע"ו
ההבדל בין "שהחיינו" לבין "קיימנו" (אחרי ראותי את פניך כי עודך חי ,בתרגום) [מו ,ל] פנינים
מרבינו האור החיים ,תשע"ז
מסירות נפש להנצל ממאכלות אסורים (אמותה הפעם) [מו ,ל] במשנת הפרשה ,תשע"ו

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

מענייני דיומא:

קודמות)

שיעורים לעשרה בטבת

באתר "בינינו":
המיוחד בצום עשרה בטבת

הגר"א עוזר ,תשע"ג

עולמות ,פו פרי ביכורים ,תשע"ז

דיני תענית (מתורתו של הגר"נ קרליץ שליט"א) לחתן ולכלה ,למעוברת ,למניקה ולחולה נשיח
בחוקיך,תשע"ו
טיסה ביום התענית (מועד סיום הצום בהפרשי שעות ,במעבר קו התאריך) עולמות ,רסד

תפילה וקה"ת בתענית

עולמות ,רטו

בליעת תרופה עם מעט מים

שמעתא עמיקתא ,תשע"ו

עליה לתורה בתענית למי שלא צם ולמי שצם אע"פ שאסור היה לו לצום

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

שמעתא עמיקתא,

תשע"ו

לתועלת הרבים

הלכות עשרה בטבת

מאור השבת ,תשע"ד

התעוררות לעשרה בטבת

באר הפרשה ,תשע"ז [עמ' כט]

שעטנז במעילי חורף
חיוב בדיקת שעטנז [נאמנות תוית הבגד ,עכו"ם במסיח לפי תומו ,חיוב בדיקה או הליכה לפי הרוב,
מיעוט המצוי ,בדיקה מדגמית] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ז

להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

