לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת ויחי

באתר "בינינו" :

פרשת ויחי

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני

לבית ולמשפחה:

פרשת השבוע
ומועדים

פנינים  -תשע"ד תשע"ג תשע"ב
שבת טיש  -תשע"ז
מידות טיש  -תשע"ז
מאורות הפרשה  -תשע"ג

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ו
איש לרעהו  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד
דברי יושר  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז

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

תשע"ו תשע"ה תשע"ג תשע"ב תשע"א תש"ע תשס"ח

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת ויחי ( 70עמ')

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת ויחי
באתר "בינינו" :

נושא בפרשה:
ביקור חולים

ביקור חולים

מאור השבת ,תשע"ג

(הנה אביך חולה ,ויתחזק ישראל) [מח ,ב]

עולמות ,קט

מהיכן לומדים שהקב"ה בא לבקר את אברהם החולה?
ביקור חולים בבית חולים השייך לעבודה זרה?

מלאכת מחשבת ,תשע"ז

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

מדוע מבקרים חולה כיום גם בשעות שבגמרא אסרו?
האם יש מצוות ביקור חולים בחולה באבר אחד?

מעדני אשר ,תשע"ז

מעדני אשר ,תשע"ז

האם יש מצוות ביקור חולים במחלה מדבקת? מעדני אשר ,תשע"ז
נשבע לחולה שלא תטרף דעתו [הבטיח לחולה דבר מה כדי שלא תיטרף דעתו] מעדני אשר ,תשע"ה

האם יש איסור לשבת ליד חולה כיון שהשכינה שם?
האם חולה יקום לפני רב שבא לבקרו ?
משלוח קוויטל בשבת לצדיק עבור חולה

תפילה על חולה שאין ידוע מה מצבו

תפילה על חולה סופני המתייסר
תפילה על חולה

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

מעדני אשר ,תשע"ו
נוה ההיכל ,תשע"ד
מעדני אשר ,תשע"ו

מעדני אשר ,תשע"ה

מחמדי התורה ,תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

נוה ההיכל ,תשע"ג

[על עצמו ,רפואה מיסורי כפרה ,תפילה כשמבקרו] עומקא דפרשה ,תשע"ג

מי שברך בשבת לחולה שאין בו סכנה

מעדני אשר ,תשע"ה

האם לאפשר הנחת תפילין לחולה במחלה מדבקת ,ששורפים כל חפציו? [איסור מחיקת ה' בגרמא]
במשנת רש"י ,תשע"ב

פרשת השבוע

מעדני אשר ,תשע"ד

האם לחולה [או לאבל] יש איסור לעמוד מפני רב שבא לבקרם?

הזכרת שם החולה בתפילה עליו

למאגר עלוני

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה:

קבורה בחו''ל או

בא"י (ונשאתי ממצרים וקברתני בקבורתם) [מז,

ל]
העלאת נפטר מחו"ל לא"י [בקשת יעקב אבינו] מעדני אשר ,תשע"ד

איך ציוה יעקב שיקברוהו אותו בארץ ישראל ,הרי יש איסור לקבור מתים מחוץ לארץ בארץ
ישראל?

מעדני אשר ,תשע"ד

האם יש חיוב לאדם להוציא כסף על קבורת אביו? והאם לשאר הקרובים יש חיוב בזה יותר
משאר אדם?

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת ויחי
באתר "בינינו" :

מעדני אשר ,תשע"ב

מפני מה השביע יעקב את יוסף ולא הסתפק בציווי לקוברו? [והאם מועילה השבועה כשהיא
מתייחסת לאדם שלישי] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

האם יעקב נקבר קודם במצרים?

למאגר עלוני

מעדני אשר ,תשע"ד

מדוע לא ביקש יוסף מפרעה שיתן לו לקבור את אביו בארץ ישראל רק שלח שלוחים? (וידבר
יוסף אל בית פרעה ...דברו א באז י פרעה לאמר) [נ ,ד] מעדני אשר ,תשע"ו

פרשת השבוע
ומועדים

נושא בפרשה:

סנדקאות

גר הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות
האם מותר לכבד בחור בסנדקאות ?

(גם ב י מכיר בן מ שה ילדו על ברכי יוסף) [נ ,כג]
מעדני אשר ,תשע"ו

מעדני אשר ,תשע"ו

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

סנדקאות במבוגר [האם יש סנדק כיון שאין מניחים אותו על הברכיים? והאם עדיף שהסנדק המחזיק
את הילד בברית יחזיקנו גם בשעת הברכות?] מעדני אשר ,תשע"ג

האם אונן יכול להיות סנדק?

מעדני אשר ,תשע"ב

עניני סנדקאות [עמידת הסנדק לברכות ,סנדקאות מעשרת ,סנדקאות ליהודי פשוט ,מברכי הסנדק
לברכי ת"ח ,מינוי שליחות בסנדק ,סנדק פעמיים באותה משפחה ,הבטחת סנדקאות] עומקא דפרשא,
תשע"ה

דברי שיח ,תשע"ו תורה והוראה ,תשע"ז

ויתור על סנדקאות בכדי לא להביך יהודי בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

סנדק פוטר את הציבור מאמירת תחנון [כשאינו יודע שעתיד להיות סנדק ,אך החזן או הציבור יודעים,
כשיש ספק אם יהיה סנדק כגון שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית היום ,או כגון המצוי אצל
חסידים שאינם יודעים עם האדמו”ר יוכל לשמש כסנדק ,ובאם האדמו”ר לא יהיה סנדק יכבדו את הסבא,
והסבא יודע על כך ,האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמירת תחנון[ וישמע משה ,תשע"ו

סנדקאות בשני אחים

עולמות ,כח

המנהג שלא לכבד בסנדקאות לאותו אדם בילד נוסף

אשכול יוסף ,תשע"ו

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה:

עין הרע

(בן פורת עלי עין) [מט ,כב]

לצפיה בעשרות

עין הרע להתעדן באהבתך ,תשע"ו

עין הרע [בדברי חז"ל ,מהות ההיזק ,בראיה או במחשבה ,ברכה מצויה בדבר הסמוי מן העין ,איסור
או מידת חסידות ,המזיק בעין הרע האם חייב לשלם ,מזיק ע"י סגולה ,מנהגים למניעה ,בזמן הזה,
מאן דלא קפיד ,סגולות להינצל מכך ,חפצים או אמירות להגנה האם מותרים] עולמות ,רסג עומקא
דפרשה ,תשע"ד כאיל תערוג ,תשע"ד שיח השדה ,תשע"ד
מזיק על ידי עין הרע ,סגולה ושמות ,עין אלקטרונית [האם חייב בתשלומין] נוה ההיכל ,תשע"ב

שיעורים על
פרשת ויחי
באתר "בינינו" :

שאר עניני הפרשה:
מדוע פרשה ויחי סתומה [נסתמו עיניהם ולבם מצער השעבוד] נפלאות שמשון ,תשע"ז מדי שבת
בשבתו ,תשע"ז

למאגר עלוני
פרשת השבוע

מדוע נקראת הפרשה 'ויחי' הלא רוב ענייניה מענייני פטירת יעקב? (ויחי יעקב) [מז ,כח] מעדני
אשר ,תשע"ה

ומועדים

במה התבטאה התחלת השעבוד שהחל עם פטירתו של יעקב אבינו ע"ה?

(ויחי יעקב[ )..מז ,כח]

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א
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(ויחי יעקב...שבע עשרה שנה) [מז ,כח] שיעורי

הרב רוזנבלום ,תשע"ה

שבועה בנקיטת חפץ

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

[מז ,כט] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

מצוה לקיים דברי המת (בממון ובשאר דברים) [מז ,כט] אשר ליהודה ,תשע"ד תורה והוראה ,תשע"ד
עולמות ,רלז
חסד ואמת  -החיוב בהלוית המת (מדאוריתא או מדרבנן) [מז ,כט] עומקא דפרשא ,תשע"ד
מצוות לא ליהנות ניתנו (ראיה מקבר שאחר היה קבור בו שאסור בקבורה) [מז ,ל] הגר"א גניחובסקי,

תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
מדוע לא היה יוסף מצוי אצל אביו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

[מח ,א] אשכול יוסף ,תשע"ג

מתנת שכיב מרע ומתנת בריא [מתנה לאחר שלושים יום ,מתנת שכיב מרע ,ומתנת בריא ,אם עמד
חוזר במתנה ובגט ,שכ"ב שהקנה מעכשיו ,שכ"מ שהקדיש ועמד] (ויתחזק ישראל) [מח ,ב] הגר"א עוזר,
תש"ע תשע"ו

בנו והוא רבו ובנו והוא מלך  -מי עומד בפני מי ?
פעולות לכבוד המלכות שבד"כ אסורות

[מח ,ב] שלמים מציון ,תשע"ו

[מח ,ב] אורות הגבעה ,תשע"ג

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

עולמות ,רלט

ביטול מתנה שניתנה באונס [אונס במכר ,אונס במתנה ,מסירת מודעה ,הסכמה לתשלום להסרת
התנגדות בניה של שכן] (אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי) [מח ,ה] נוה ההיכל ,תשע"ו

שינויים

מדוע נכנסו אפרים ומנשה למניין השבטים?

(אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי) [מח ,ה]

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ו
התנאה בירושה  -העברת חלק ירושה למנשה ואפרים (ירושה למי שאינו בנו) [מח ,ה] הגר"א
עוזר ,תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מדוע קבר יעקב את רחל בבית לחם ולא במערת המכפלה? (ואני בבואי מפדן ...ואקברה שם)...
[מח ,ז] מעדני אשר ,תשע"ה

פרשת ויחי

קידושין בלא עדים כשרים (כיצד נשא יוסף את אסנת במצרים) [מח ,ט] אשכול יוסף ,תשע"ה

מדוע הוצרך יוסף להראות לאביו את שטר הכתובה קודם הברכה [מפני מה הוציא יוסף קודם את

באתר "בינינו" :

הכתובה ורק לאחר מיכן התחנן ולא להיפך] (בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה ,ברש"י) [מח ,ט] מלאכת
מחשבת ,תשע"ו

מה בירך יעקב אבינו את יוסף בנו [נתן לו את מפתח הברכות שנמסר לאברהם אבינו] (ויברך את
יוסף) [מח ,טו] פניני אור החיים ,תשע"ז

למאגר עלוני

האם בברית מילה יש ענין לברך את התינוק שיהיה כאפרים ומנשה? (ויברכם ביום ההוא

פרשת השבוע

ברכת הבנים בליל שבת (בהנחת שתי ידיו ,אמירת חצי פסוק) [מח ,כ] עומקא דפרשא ,תשע"ג

ומועדים

לאמור בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים ומנשה) [מח ,כ] מעדני אשר ,תשע"ג

מצות קבורה בקרקע

[מח ,ל] כאיל תערוג ,תשע"ה כאיל תערוג ,תשע"ו

קבורת איברים מושתלים

עולמות ,שסח

(גם משנים

[מח ,ל] עולמות ,שסג

אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'

[מט ,א] מחמדי התורה ,תשע"ו

מעלתו הגדולה של הפסוק 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'

(האספו ואגידה לכם[ )..מט ,א]

שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג רוממות ,תשע"ז

קודמות)
באתר "בינינו"
"בינינו":

אחרית הימים [העבודה והשכר באחרית הימים ,איסור חישוב הקץ ,ערי מקלט וחטא בימות המשיח,
ימי עקבתא דמשיחא ,מהות ימות המשיח ,לא יחדל אביון בימי המשיח] (את אשר יקרא אתכם באחרית
הימים) [מט ,א] עומקא דפרשה ,תשע"ו
קדיש  -מקורו וטעמו (האם מדין כיבוד אב ואם) [מט ,ב] עולמות ,פז

מדוע ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ (את אשר יקרא אתכם באחרית הימים) [מט ,א] שפת אמת,
תרל"א
ההבדל בין אסיפה לקיבוץ [בחינת יוסף הצדיק ובחינת בנימין] (האספו ואגידה לכם[ )..מט ,א]

שפת אמת ,תרמ"ב
ביאור צוואתו של יעקב לראובן

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

(ראובן בכורי אתה) [מט ,ג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ב

כיצד הרג יהודה את חמיו [חייב בכבודו ,חמיו רשע] (ידך בעורף אויביך) [מט ,ח] בארה של תורה,
תשע"ז
ציפיה למשיח (עד כי יבוא שילה) [מט ,י] המצוות בפרשה ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

מלכות בית חשמונאי (לא יסור שבט מיהודה) [מט ,י] אורות הגבעה ,תשע"ה
זרע ברך ,תשע"ה מעדני אשר ,תשע"ה

הגר"א עוזר ,תשע"ג

כאיל תערוג ,תשע"ד

האם המכבס בגדו בשבת ע''י יין אדום או לבן חייב משום כיבוס? (כבס ביין לבושו ובדם ענבים
סותה) [מט ,יא] מעדני אשר ,תשע"ג

הדרך להשגת ידיעת התורה

לצפיה בעשרות
שיעורים על

(וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול [מט ,יג]

פרשת ויחי

רוממות ,תשע"ז
מכירת שכר ועונש (האם דומה לעסקת יששכר וזבולון) [מט ,יג-יד] תורה והוראה ,תשע"ה

עולמות,

רפד

באתר "בינינו" :

הסכם יששכר וזבולון (במוסדות חינוך ,על לימוד תשב"ר) [מט ,יג-יד] תורה והוראה ,תשע"ה
אורייתא ,תשע"ב

מאור השבת ,תשע"ד

עולמות ,לז

דברי שיח ,תשע"ז

הלקח הנלמד מקרבת זבולון לים ,לתפקידו בהחזקת התורה [הסכם יששכר וזבולון] [מט ,יג-יד]
שבילי פנחס ,תשע"ז

ביאור דברי יעקב לדן ' -לישועתך קיוויתי ה'

(לישועתך קיוויתי ה') [מט ,יח] שיעורי הרב רוזנבלום,

תש"ע

מדוע זכה אשר שבחלקו היה שפע של שמן יותר משאר שבטים?

(מאשר שמנה לחמו) [מט ,כ]

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

מעדני אשר ,תשע"ד
איסור נשיקת מת  -סכנה (נשיקת יוסף לאביו אחר מותו) [נ ,א] אשכול יוסף ,תשע"ה

מדוע ביום כיפור אומרים את הוידוי בנעימה ולא בבכי? (ואתם חשבתם עלי רעה ,אלוקים חשבה

(גם משנים
קודמות)

לטובה) [נ ,ב] מעדני אשר ,תשע"ב

האם יוסף היה יכול להשאל על שבועתו

[נ ,ה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

באתר "בינינו":

שכר פועל באיסורי הנאה [שכר על קבורת מתים ,שכר על איסור הנאה ,שכר העברת יין נסך,
למעוטי תיפלה ,רוצה בקיומו ,מצוות לאו ליהנות נתנו ,סגירת שערי המקדש ,הנאה דממילא ,פסיק
רישיה ,חיוב מצוה מחמת מנהג האם מותר לקחת שכר ,כיסוי חלות בשמיני עצרת בחפץ המוקצה
לסוכה ,נטילת ערבה מהלולב ביום הושענא רבה ,הניח עירוב חצרות בבית הקברות ,לזרוק על חתן
פירות ערלה ,להדליק נרות חנוכה בשמן אסור בהנאה מפאת מצות לאו ליהנות ניתנו ,כשאין לו שמן

אחר האם רק את נר החיוב או גם את נרות המהדרין] (ויל יוסף לקבור את אביו) [נ ,ז] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

(ויעל יוסף לקבור את אביו) [נ ,ז]
איך יכולים סוסים להתאבל על אדם שמת?

ניתן להעביר או

[ויבואו עד גורן האטד ויספדו שם] [נ ,י] מעדני אשר,

ובתנאי שלא

תשע"ד

האם מותר לכתוב הספד בעתו ים על אדם שציוה שלא להספידו? (ויעשו בניו לו כן כאשר ציום)
[נ ,יב] מעדני אשר ,תשע"ו

אדם שציוה שלא יקברוהו האם שומעין לו?
תשע"ב

(ויעשו בניו לו כן כאשר ציום) [נ ,יב] מעדני אשר,

יבוצעו בו
שינויים

איך קברו את ראשו של עשיו במערת המכפלה הרי אין קוברין רשע אצל צדיק? (וישאו אותו בניו
ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה) [נ ,יג] מעדני אשר ,תשע"ה
ברכת שעשה לי נס במקום הזה (האם צריך להתקרב למקום) [נ ,טו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מחמדי התורה ,תשע"ו

פרשת ויחי

ברכה שנעשה נס לאבותיו (תדירות הברכה) [נ ,טו] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
לשנות מפני השלום (אביך ציווה-לשבח כלה בעיני החתן) [נ ,טז] נוה ההיכל ,תשע"ג

באתר "בינינו" :

בקשת מחילה בחטאים שבין אדם לחבירו (אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם) [נ ,יז] תורה
והוראה ,תשע"ג

עולמות ,רכג

כמה פעמים חייבים לבקש מחילה מהנפגע? [האם יוסף מחל לאחיו ,בקשת מחילה ג פעמים ,אם
הנפגע נפטר] (אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם) [נ ,יז] במשנת הפרשה ,תשע"ו

למאגר עלוני

מדוע ביקשו האחים מחילה מיוסף והלא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול? (כה תאמרו
ליוסף אנא שא נא פשע אחיך[ )..נ ,יז] מעדני אשר ,תשע"ב
מלך שמחל על כבודו (כיצד הועילה מחילת יוסף לאחים) [נ ,כ] אשכול יוסף ,תשע"ד

מעדני אשר,

תשע"ב מחמדי התורה ,תשע"ו

נתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה ? [בבן אדם למקום " -נתכוון לבשר חזיר ,ועלה בידו בשר

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

טלה" .בבן אדם לחבירו  -במזיק ,בנפשות .בדיני אדם ובדיני שמים .ההבדל בין הצלת יחיד והצלת רבים]
(דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה ,באוה"ח) [נ ,כ] מחמדי התורה ,תשע"ג
ההיכל ,תשע"ה

עולמות ,קלד נוה

דפי עיון ,תשע"ג

עניני זרע של קיימא [סגולות ועצות ,זהירות מעין הרע ,ברכת המזון מברכון ,תשלום שכר לימוד,

קודמות)
באתר "בינינו":

לחתן יתומות ,לבנות מקוואות ,הכנסת אורחים ,אימוץ ילדים] (וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני

מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף) [נ ,כג] כאיל תערוג ,תשע"ז

~

~

~

~

~

~

~

ניתן להעביר או

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

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

