מראי מקומות לפרשת וישב

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

אבר מן החי בישראל ובבן נח מחלוקת יוסף ואחיו [לז ,ב] הגר"א עוזר ,תשעד הגר"א גניחובסקי ,תשעד שלמים מציון ,תשעו
הוצאת דיבה חיובי בושת ,אפשרויות התגובה [לז ,ב] עולמות ,רס

אוהב ושונא

(וישנאו אותו) גדרי השנאה ,מתי היא מותרת ,ש"ץ שונא [לז ,ד] עולמות ,פג

פנימיות וחיצוניות בחלום יוסף

[לז ,ה] נר יששכר ,תשעד

החלומות בהלכה בנדרים ,בממונות ,הוראה מנפטר [לז ,ה] עולמות ,רלה תורה והוראה ,תשעב עומקא דפרשא ,תשעב
הטבת חלום בתפילה ,בתענית ,בנשיאת כפיים ,בחו"ל [לז ,יא] עולמות ,רלו

שלוחי מצוה אינם ניזוקים

כיצד ניזוק יוסף ? [לז ,יג] אשכול יוסף ,תשעד

***

סיכון עצמי לקיום מצוות הליכת יוסף לחפש את אחיו [לז ,יד] נוה ההיכל ,תשעב
רודף בשעת מלחמה ובימי שלום ניטרולו ,כשאין לו אשמה ,רבים ומועטים [לז ,יח] עולמות ,שכה תורה והוראה ,תשעב
הנצחת שם תורם שמע ראובן ויצילהו [לז ,כא-כב] נוה ההיכל ,תשעג

האם בעל בחירה יכול להזיק אדם שלא נגזר עליו משמים שיוזק

[לז ,כא-כב] שלמים מציון ,תשעו

ברכת הריח (צרי ולוט) הנהנין או השבח ,ברכה אחרונה [לז ,כה] עולמות ,קפג
פדיון שבויים בדמיהם ומעבר לכך מהר"ם מרוטנבורג ,מבצע אנטבה [לז ,כז] עולמות ,לד נוה ההיכל ,תשעד

מכירת יוסף ומשמעותה לבניו

[לז ,כז] עומקא דפרשא ,תשעד

גדרי טועה בדבר מצוה טעותו של ראובן [לז ,כט] הגר"א גנחובסקי ,תשעד
קביעת מוות ע"פ בגדי הנעדר (ויכירה...טרף טרף יוסף) [לז ,לג] אשכול יוסף ,תשעג מעדני אשר ,תשעב

יבום תמר

[לח ,ח] הגר"א עוזר ,תשעא

מורד במלכות

לצפיה
בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב
באתר
"בינינו" :
לחץ כאן
למאגר
עלוני פרשת
השבוע (גם
משנים
קודמות)
באתר
"בינינו" :
לחץ כאן

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

דינה של תמר לשריפה [לח ,כד] זרע ברך ,תשעו

איסור הריגת עובר

(הוציאוה ותשרף) [לח ,כד] אורות הגבעה ,תשעד הגר"א עוזר ,תשעג הגר"א גניחובסקי ,תשעד

הלבנת פני חברו ברבים [לח ,כו] עולמות ,שסה תורה והוראה ,תשעג אשר ליהודה ,תשעד הגר"א גניחובסקי ,תשעה מעדני אשר ,תשעד

הלבנת פני חברו ברבים ,אם חייב ליהרג בכדי למונעה .למה לא מנו זאת עם ג' העבירות החמורות ?

[לח ,כו] אשכול יוסף ,תשעו

הריגת ספק רודף מדוע יוסף לא הרג את פוטיפר ,וכן מדוע יהודה לא נחשב רודף לתמר [לט ,יב] הגר"א גניחובסקי ,תשעד טועמיה ,תשעג
בטחון והשתדלות בעניני פרנסה ,בעניני רפואה [מ ,כג] עולמות ,רפב

נשיח בחוקיך ,תשעו

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת וישב ,על דרך ההלכה החידוש והפילפול ( 69עמ')
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

