לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב

פרשת וישב

באתר "בינינו" :
(קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

[לפי סדר א' ב']

אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שי"ח

משנתה של תורה

קול יעקב

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

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

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

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:

באתר "בינינו" :

[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

נושא בפרשה :הקשר בין פרשת השבוע לחנוכה

למאגר עלוני

נושא בפרשה :החלומות

פרשת השבוע

נושא בפרשה :דיני רודף
נושא בפרשה :איסור הלבנת פני חברו

ומועדים

נושא בפרשה :שלוחי מצוה אינם ניזוקים

(גם משנים

נושא בפרשה :באיזה דין דנו האחים את יוסף וכיצד?

קודמות)

נושא בפרשה :יום הולדת

באתר "בינינו" :
שאר עניני הפרשה...

ניתן להעביר או

נושא בפרשה :הקשר בין פרשת השבוע לחנוכה
אכילת בן פקועה [שחיטתו וברכה על שחיטתו וגידול עדרי בן פקועה ,הקשר בין ברכה על שחיטת בן
פקועה להדלקת נר חנוכה בברכה בשני פתחים] [לז ,ב] עומקא דפרשא ,תשע"ו

הנצחת שם תורם [תשובת הרשב"א ,הדלקת נר חנוכה מבחוץ לפרסום הנס ,רצון התורם או רצון
הקהילה ,טרחה או השקעה כספית] (וישמע ראובן ויצילהו) [לז ,כא-כב]

נוה ההיכל ,תשע"ג תשע"ו

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מח)

תשובתו של ראובן

[והקשר למצוות מהדרין מן המהדרין שבחנוכה] (וישב ראובן אל הבור ..ויקרע את

בגדיו) [לז ,כט] שיעורי הרב רוזנבלום ,תש"ע

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

השלכת יוסף לבור [שיש בו נחשים ועקרבים] וראיית האדם לגובה ולעומק [הדלקת חנוכיה במקום
גבוה] שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק' ,תשע"ז

לצפיה בעשרות

הניצוץ היוצא מיוסף ומכלה זרעו של עשו אורות הגבעה ,תשע"ח

הערות בפרשה בהקשר לחנוכה

מדשן ביתך ,תשע"ח

שיעורים על

חיוב הזכירה כפי שבא לידי ביטוי באי זכירת שר המשקים [מצוות גיד הנשה ,והקשר לחנוכה-

פרשת וישב

להשכיחם תורתך] (ולא זכר שר המשקים את יוסף) [מ ,כג] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ג

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :החלומות
פנימיות וחיצוניות בחלום יוסף

[לז ,ה] נר יששכר ,תשע"ד

מדוע סיפר יוסף את החלומות שחלם מגדולתו לאחיו הרי זה רק יוסיף שנאה?
ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו) [לז ,ה] מעדני אשר תשע"ו

(ויחלום יוסף חלום

מעדני אשר,תשע"ב בינת החכמה על משך

חכמה ,תשע"ט

החלומות בהלכה [בנדרים ,בממונות ,הוראות מנפטר ,דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין ,מי שנידוהו
בחלום צריך התרה ,חלום אחד בשישים לנבואה ,אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים ,עוד מצינו בדברי
רבותינו הראשונים חידושים שנתגלו להם בחלום ,והביאום להלכה ,וצ"ע בתוקף הלכות אלו [התרת עגונה
ע"פ סימנים שנתגלו בחלום] ,נפטר שבא לבנו בחלום ומגלה היכן המעות ומודיע למי הם ,הנודר בחלום
האם צריך התרה ,הנודר בחלום לקיים מצוה ,קיום בקשות נפטרים שנגלו בחלום ,חלם שעשה מעשה
עבירה ,האם צריך כפרה ,חולה או רופא שנאמר להם בחלום כי נטילת תרופה מסוימת תגרום לסכנה
ורופאים אחרים ממליצים עליה ,חלם חלום רע האם רשאי למוכרו לאדם אחר  -מכירת חלומות ,חלם
שחברו יקנה כרטיס פיס ויזכה וחברו שמע בקולו וזכה האם צריך לשלם דמי תיווך לחולם ,הזמין כרטיס
טיסה וחלם שאביו מזהירו לא לטוס האם ימנע מהטיסה] [לז ,ה] עולמות ,רלה

תורה והוראה ,תשע"ב

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

עומקא דפרשא ,תשע"ב אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נה) עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' פח)

הצד ההלכתי בחלומות [כהן קנה דירה ובלילה בחלום נגלה אליו מת שלדבריו קבור תחת הבית ,האם
צריך לחוש לדבריו ,אביו שנפטר נגלה אליו בחלום והודיע לו שמעות מסויימים הינם כספי מעשר] אשכול
יוסף ,תשע"ט

מצוה לקיים דברי המת על פי חלום [ממון שלא הושלש ,האם יש בו מצוה לקיים דברי המת ,כשאין
מצוה לקיים דברי המת ,האם חייב לקיים מדין כיבוד אב ,האם ציווי בחלום ,יש בו מצוה לקיים דברי
המת או כיבוד אב ,מתי יש לחוש לחלום ,האם להאמין לחלום שהוא נגד הוראת חז"ל ,לא לשנות בן בין
הבנים ,טלפטיה] בינת המשפט ,תשע"ט

נפטר שביקש מסופר בחלום לכתוב עבורו ספר תורה ,ושיוציאו מקברו למקום אחר

דברי שי"ח,

תשע"ט

שאלת חלום בהלכה [בת קול ,הלכות שנשכחו וחזרו ויסדום ע"פ הדיבור ,מחלוקת בהלכה בין הנגלה

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

לנסתר ,קבלת אליהו הנביא ,האם גם בהכרעת ההלכה ,ביאור החת"ס בין אליהו המלאך לאליהו בשר
ודם ,שו"ת מן השמים] עולמות ,ד

שינויים

הטבת חלום [בתפילה ,בתענית ,בנשיאת כפיים ,בחו"ל ,המחבר דן בשלושה מקומות בשולחן ערוך
בהלכות אלו ,ושלוש עצות עיקריות נאמרו בזה :תפילה  -יתפלל "ריבונו של עולם" בשעה שהכהנים
נושאים כפיהם ,הטבת חלום  -יאמר בפני שלושה מאוהביו את נוסח "הטבת החלום" ,תענית  -כלשון
חז"ל" :יפה תענית לחלום כאש לנעורת" ,כוחה וסגולתה של "הטבת החלום" ותענית להפוך חלום רע
לטוב ,החלומות הולכים אחר הפה ולכן יבקש שיפתרו את החלום לטובה ,כיצד משפיע הפתרון על הגשמת
החלום לטובה ,אלו חלומות צריכים את תיקון ,הזמן המדויק של אמירת "ריבונו של עולם" להטבת
חלומות בשעת ברכת הכוהנים בחו"ל או בארץ ישראל ,אמירת רבש"ע כשאין נשיאת כפים ,האם הש"ץ
או המקריא כוהנים אומרים רבש"ע ,בפני מי מטיבים את החלום [קרובים או קטנים] ,נשים בהטבת חלום,
הטבת חלום בשבת ,חלם חלום רע על חברו מי מיטיב את החלום ,תענית חלום :חובה או רשות ,כשמתענה
האם צריך גם להיטיב את החלום ,תענית חלום בשבת ובימים טובים ,תענית חלום בזמנינו ,עצות נוספות
להטבת חלומות רעים :תשובה ,צדקה ,תענית דיבור ,טבילה במקוה ,כפרות ,להימנע מלספר החלום ,מאן

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב

באתר "בינינו" :

דלא קפיד לא קפדי בהדיה ,עצות להינצל מחלומות רעים] [לז ,יא] עולמות ,רלו תורה והוראה ,תשע"ו

ונראה מה יהיו חלומותיו
הוצאת ממון על פי חלום

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' פא)
אספקלריא ,תשע"ח (עמ' נו)

למאגר עלוני

לא לזלזל בחלום של ילד יהודי [רעיון הדף היומי] בארה של תורה ,תשע"ז

תפילה וצורכי העולם הזה  -בעל החלומות
רב הנסתר על הנגלה בחיי האדם

פרשת השבוע

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' עא)

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' כה)

ומועדים
(גם משנים

נושא בפרשה :דיני רודף

קודמות)
'רודף' בלא כוונה  -תאומי סיאם [תאומים הנולדים כשהם מחוברים בחלקי גוף שונים [חיצוניים
ופנימיים] ,האם נחשבים כגוף אחד או כשני גופים ,הפרדתם ,הצלת הבריא יותר ,האם החלש יותר נחשב
כרודף לבריא ,הפרדתם כשלא נשקפת להם סכנת חיים מידית ,והפרדה כדי לשפר את איכות חייהם בלבד,

באתר "בינינו" :

הפסקת הריון של תאומי סיאם באמצעות הפלה] עולמות ,רלא

'רודף עתידי'  -הריגת אנשי שכם

הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד הגר"א גנחובסקי ,תשע"ז

מלבין פני חברו ברבים  -האם דינו כ'רודף'? הלבנת פני חברו ברבים [נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חברו ברבים ,אביזרייהו דרציחה ,האם מותר להרוג את הרודף אחר חברו להכלימו,
כהן שהלבין פני חברו האם רשאי לעלות לדוכן לשאת כפיו ,מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי ,דברי
דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם] [לח ,כו] עולמות ,שסה תורה והוראה ,תשע"ג
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

הריגת 'ספק רודף'

אשר ליהודה ,תשע"ד

מעדני אשר ,תשע"ד

[מדוע יוסף לא הרג את פוטיפר ,וכן מדוע יהודה לא נחשב רודף לתמר] [לט ,יב]

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד טועמיה ,תשע"ג כאיל תערוג ,תשע"ד

'רודף' בשעת מלחמה ובימי שלום [דיני רודף ,ורודף שניתן להצילו באחד מאיבריו ,פיקוח נפש אינו
דוחה שפיכות דמים ,אין דוחים מפני נפש ,הבא במחתרת נידון על שם סופו ,הבא להורגך השכם להורגו,
כל אדם חייב להציל את הנרדף מידיו של הרודף בנפשו של רודף ,מה התחדש בדין רודף יותר מדין "הבא
במחתרת" שמותר לו להשכים ולהרוג את רודפו ,כשה"נרדף" הצליח להדפו והחל לרדפו  -אם מותר

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

להורגו ,דין רודף הוא "עונש" לרודף או "הצלת" הנרדף ,רודף "אין לו דמים" ,הריגת רודף ע"י מציל או
ע" הנרדף" ,הותרה" לכתחילה או "דחויה" ויש למעט בה ,רודף בגרמא [חיובו של מלשין ו"מוסר" מדין
"רודף"] ,רודף באונס או שלא בכוונה ,רודף שלא מרצונו וידיעתו [עּוּבר המסכן את חייה של אמו] ,קטן
הרודף ,האם הנרדף רשאי להרוג את הרודף אפילו כשיכול להציל עצמו באחד מאיבריו של הרודף ,מדוע
מותר להרוג את הבא במחתרת לגוזלו האם נתינת ממונו לרודף אינה כ'יכול להצילו באחד מאיבריו' ,האם
הנרדף צריך למנוע את רדיפתו על ידי כניעה לדרישות הרודף ,בן נח הרודף ישראל וניתן להצילו באחד
מאיבריו ,ביאור דברי רש"י מדוע חשש יעקב אבינו פן יהרוג את הבאים עליו להורגו ,ביאור הדין ודברים
שהיה בין האחים בדינו של יוסף ,רודף בשעת סכנה ומלחמה :דיני "רודף ללא אשמה" המצויים :הריגת
תינוק שסיכן אחרים בימי השואה ,הנוהג ברכב ואיבד שליטה ברכב האם מותר להורגו בכדי להציל
אחרים ,הריגת מחבל חמוש ופגיעה ב'מגן אנושי' שלו ,הפלת מטוס שחוטפיו מתכוונים לפוצצו מעל מקום
ישוב ,הריגת אויב בשעת מלחמה כשאינו בא להורגו ,האם פרטיזן בשואה היה מותר להרוג כל חייל גרמני
שנקרה בדרכו ,הריגת מחבל שהרים ידיו לאות כניעה וקיים חשש שמא הוא "מערים" על החיילים כחלק
מ"תרגיל" לפגוע בהם ,פעולות צבאיות המותרות להגנת המדינה :דיני "רודף" על אוכלוסיה המסייעת
בידי רוצחים ,פגיעה באנשים חפים מפשע אגב פעולה נגד מחבלים ,ירי על מיידי אבנים או בקבוקי תבערה,
"נוהל חניבעל" [פעולה מיידית ובכוח למניעת חטיפה ,גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף] על פי ההלכה [האם
לחייל החטוף דין "רודף"] ,שיקולי פיקוח נפש של "כלל ישראל" ובפרט בשעת מלחמה ,מאבק בין סוחרי
סמים] [לז ,יח] עולמות ,שכה תורה והוראה ,תשע"ב

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

תכנן להרוג את פלוני ,והתברר שפלוני 'רודף' [נתכוון לבשר חזיר ועלה בידו טלה] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ה

ומועדים

מי שגוי כופהו לעבוד ע"ז ,ויכול לפיסו בממון האם חייב? [האם חייב לקדש השם או רשאי לברוח
ויבטל מצוות קידוש השם ,כשיכול לעבור עבירה קטנה במקום הגדולה] עשר עטרות ,תשע"ט
הכאת משה את המצרי ,מדין 'רודף'? מלאכת מחשבת ,תשע"ז שלמים מציון ,תשע"ו

המתת חסד לבקשת החולה ' -רודף'? [תפילה על חולה מתייסר לקרב מיתתו ,הארכת חיי חולה כדי
ליטול אברים להשתלה מגופו ,רופא ההורג חולה סופני ע"פ בקשתו האם נידון כ"רודף"] עולמות ,רב

שור שהרג 'רודף' האם נפסל לקרבן?

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

'רודף' ודין קנאין פוגעים בו [האם דין קנאין פוגעים זהה לדין רודף ,האם יש קם ליה בדרבה מיניה]
הגר"א עוזר ,תשע"ג תש"ע דובב שפתיים ,תשע"ב הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד מנחת אשר ,תשע"ו

'רודף' שהרג את מי שבא למנוע את הרדיפה [לו הרג זמרי את פנחס ,פנחס נחשב כרודף ,ביכולת זמרי
להפסיק את הרדיפה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

אינו קנאי ההורג ,האם דינו כ'רודף'?

נוה ההיכל ,תשע"ג

הערות בדיני 'רודף' ו'מציל' [נהג שאיבד מעצורי רכבו והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים,
פעולת הריגה או פעולת הצלה ,שני חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת והשני
בלא חילול שבת ,רפואה אחת שתציל לחיי שעה שבפנינו מול הצלת חיי עולם שאינו בפנינו] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ז
הקשר בין "רודף" לבין "הבא להורגך" ,ומקור הלימוד [צרור את המדיינים] מלאכת מחשבת ,תשע"ז

והאלוקים יבקש את נרדף  -גם כשצדיק 'רודף'

פניני אור החיים ,תשע"ז

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

נושא בפרשה :איסור הלבנת פני חברו
לצפיה בעשרות
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

שיעורים על
פרשת וישב

באתר "בינינו" :

מנחת אשר ,תשע"ח פניני

אי"ש ,תשע"ח

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

מי שאינו משלם ועד בית ,האם מותר לפרסם בבנין את שמו שלא שילם?

(היא מוצאת[ )..לח ,כה]

מעדני אשר ,תשע"ד

עד כמה חייב להתבזות בכדי למנוע הלבנת פני חברו? [האם חל הכלל של השבת אבדה  -זקן ואינה

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

לפי כבודו ,כבוד הבריות ,הצלת אדם בפיג'מה] נועם אליעזר ,תשע"ח

הלבנת פני חברו ברבים [אם חייב להרג כדי למונעה] מדוע אינה מנויה עם ג' העבירות החמורות?

(גם משנים

אשכול יוסף ,תשע"ו קולמוס יוסף ,תשע"ח
האם היה מותר לתמר למסור עצמה למיתה? עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' סו) כ"ה תירוצים עיון הפרשה,
תשע"ד (עמ' מ) עיון הפרשה ,תשע"ג (עמ' מד) עיון הפרשה ,תשע (עמ' מ) עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' סד)
לב תירוצים

קודמות)
באתר "בינינו" :

להלבין פני גנב ברבים ,בכדי למנוע גניבה שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק' ,תשע"ו

כהן שהלבין פני חברו ברבים האם יכול לשאת כפיו

[הרג את הנפש לא ישא כפיו] שיעורי הרב יו"ט

זנגר שליט"א ,תשע"ח
לברך בשבע ברכות כדי למנוע בושה [מה ,א] שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג
להיכנס לסכנה כדי לא לבייש (יוסף נשאר לבד בפגישתו עם אחיו) [מה ,א] תורה והוראה ,תשע"ד

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

עומקא דפרשא ,תשע"ב עולמות ,שסה

האם מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים?
אונאת דברים

(היא מוצאת[ )..לח ,כה] מעדני אשר תשע"ד

(א) [מקור הדין ,הזכרת עברו ,הזכרת מעשה אבותיו ,המתעלל בחברו ע"י דיבור] דברי

הלכה ,תשע"ז

אונאת דברים (ב) [בירור מחירים ,ציעור הזולת ,בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות ,או בהפחדה]

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

דברי הלכה ,תשע"ז

שינויים

אונאת דברים (ג) [צער חברו וצער אחרים ,אונאה ברמז ,צער המתנה בחינם ,שערי אונאה לא ננעלו,
האומר לחברו דברים קשים] דברי הלכה  ,תשע"ז

לצפיה בעשרות

נושא בפרשה :שלוחי מצוה אינם ניזוקים

שיעורים על
פרשת וישב

שלוחי מצוה אינם ניזוקים

[כיצד ניזוק יוסף? במקום דשכיחא היזקא ,במקום סכנה] [לז ,יג] אשכול

יוסף ,תשע"ד קולמוס יוסף ,תשע"ח מעדני אשר ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

מניעת יהודה מתמר להינשא לבעל שלישי [חשש קטלנית ,במקום מצות יבום ,שומר מצוה לא ידע
רע ,שלוחי מצוה אינם ניזוקים] (שבי אלמנה בית אביך עד כי יגדל שלה בני) [לח ,יא] מחמדי התורה ,תשע"ז

האם לתמר היה דין של 'אשה קטלנית'?

[עוד דינים בעניין זה] (ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה

בית אביך[ )..לח ,יא] מעדני אשר ,תשע"ב עיון הפרשה ,תשע"ב (עמ' עב) יא תירוצים

אשה קטלנית [מעיין או מזל ,אשה שמתו בעליה הראשונים ,המוחזקת כקטלנית ,ואסורה להינשא לעולם
אחר מיתת שני בעלים או שלושה ,הסיבה הגורמת למיתת הבעלים ,האם ה"מעיין" גרם לכך או ה"מזל.
האם יש איסור גמור להינשא לקטלנית ,ואם נישאה ,בית דין כופים עליו להוציאה .בעל שנהרג או מת
במגפה .יבום בקטלנית  .אדם שמתו שתי נשיו .אשה המפרנסת את עצמה ,כאשר אחד הבעלים מת מחמת
זקנה .מהו הגיל שנחשב "זקן" להתירה להינשא .אשה שהתגרשה פעמיים .שיעור הזמן בין הנישואין
למיתת הבעל .הפוסקים דנו למצוא מדברי ספר חסידים פתח להיתר בנדונים של אשה קטלנית .היו לה
בנים מהנישואים ,היה הבעל חולה לפני הנישואים ,דין קטלנית בגיורת ,קטלנית שאחד הבעלים היה כהן
האם מותר לישראל להינשא לה .אשה קטלנית  -במעשה יהודה ותמר .רבותינו הראשונים נחלקו מדוע
יהודה לא רצה שתמר תינשא לבנו שלה .ויש לעיין ,האם הטעם היה משום החשש שהיה לה דין אשה
קטלנית] עולמות ,תעד

סיכון עצמי לקיום מצוות [הליכת יוסף לחפש את אחיו ,סיכון עצמי לכיבוד אב ,סיכון עצמי להצלה]

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

[לז ,יד] נוה ההיכל ,תשע"ב נועם אליעזר ,תשע"ח

לשמוע לאביו המצוה עליו לעבור על דברי תורה [האם אביו הופך לרשע ,כבוד אב ואם] הגר"א
גניחובסקי זצ"ל קובץ גיליונות ,תשע"ט (עמ' נה)

נושא בפרשה :באיזה דין דנו האחים את יוסף וכיצד?

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

כיצד ישבו אחי יוסף לאכול? [סנהדרין שדנו דיני נפשות צמו אותו יום] (וישבו לאכול לחם) [לז ,כה] עיון
הפרשה ,תשס"ז ( עמ' סו) טו תירוצים
כיצד דנו אחי יוסף אותו שלא בפניו? [בני נח ,דין מורד במלכות ,הריגה בגרמא] (ויתנכלו אותו להמיתו)
[לז ,יח] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

כיצד חשבו האחים להרוג את יוסף ,הלא איסור רציחה היה גם קודם למתן תורה?

(ועתה לכו

ונהרגהו[ )..לז ,כ] מעדני אשר ,תשע"ב תשע"ח
איזה מעשה הצלה עשה ראובן במה שהכניס את יוסף לבור נחשים ועקרבים? (וישמע ראובן ויצלהו)
[לז ,כא] מעדני אשר ,תשע"ו מחמדי התורה ,תשע"ז

האם אחי יוסף היו יורשים את חלקו? [אין מורידין קרוב לנכסיו ,בחיי אביהם ואחרי מותו ,נכסי
נפקדים] (מה בצע כי נהרוג את אחינו ,ברש"י) [לז ,כו] במשנת הפרשה ,תשע"ו מלאכת מחשבת ,תשע"ז
האם אחי יוסף עברו על "גונב נפש ומכרו"? (וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף) [לז ,כח] מגישי
מנחה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב

באתר "בינינו" :

נושא בפרשה :יום הולדת
למאגר עלוני
לחגוג יום הולדת  60על כך שניצל מ"כרת" ובהם נהגה ,תשע"ז

שאלות בנושא "יום הולדת" [לדחות ניתוח ליום ההולדת ,האם ראוי לעשות סעודה ביום ההולדת,
עריכת יום הולדת לרגל מלאת לו שישים שנה ,ברכת שהחיינו למי שמלאו לו שבעים ,מנהג רבותינו שנהגו
לעשות סעודה ,דעת רבותינו שהיא יום של חשבון הנפש ,יום הולדת הוא יום גדול לתפילה] פניני חשוקי
חמד ,תשע"ח (עמ' )13-17

האם יש לעשות יו''ט ביום הלידה?

[שמחה ביום הולדת] (ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש

משתה לכל עבדיו) [מ ,כ] מעדני אשר ,תשע"ו

קול יעקב ,תשע"ז

שמחה מיד שנה ביום שנכנס בו לברית ולא ביום ההולדת
התגברות המזל ביום הולדת

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

עשר עטרות ,תשע"ט

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' לא)

באתר "בינינו" :

שאר עניני הפרשה:
ניתן להעביר או
ביקש יעקב לישב בשלוה [האם שלוה טובה לצדיקים] (וישב יעקב בארץ מגורי אביו) [לז ,א] עיון הפרשה,
תשס"ו (עמ' נד) כט תירוצים
השם 'ישראל'  -שררה וגדולה ,והשם 'יעקב' את העדרם [כשיעקב ישב עם אביו] (וישב יעקב בארץ
מגורי אביו) [לז ,א] פניני אור החיים ,תשע"ח

ארבעת הגלויות כנגד ארבע צרות יעקב

[יוסף ,דינה ,עשיו ולבן] (וישב יעקב) [לז ,א] שיעורי הרב

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

רוזנבלום ,תש"ע

אבר מן החי בישראל ובבן נח

[מחלוקת יוסף ואחיו] [לז ,ב] הגר"א עוזר ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי,

תשע"ד שלמים מציון ,תשע"ו

תשע"ז

אבר מן החי באבריו של אדם [אכילת בשר אדם] עשר עטרות ,תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

אכילת אבר מן החי

[ישראל ,בן נח ,שחוטה ,מפרכסת] שלמים מציון ,תשע"ט

בן שמונה עשרה לחופה [נלמד מיוסף הצדיק ,ויכול להתאחר אם עוסק בתורה נלמד מיעקב אבינו] (יוסף
בן שבע עשרה שנה היה רועה) [לז ,ב] מעיינות בני יששכר ,תשע"ח
מה משמעותו של 'נער'? (היה רועה את אחיו בצאן והוא נער) [לז ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על

הוצאת דיבה [דין מוציא שם רע ,איסור אונאת דברים ואיסור לשון הרע .דין "ביישו בדברים" ,שפטור.
האם ניתן להלקות מוציא דיבה? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה .האם חיוב קנס על ביטול
שידוך נובע מחמת תשלום דמי בושת .ההבדל בין בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם .כיצד
עונשים את המחרף ומקלל את חברו .האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם .תביעת פיצויים
על הוצאת דיבה בכלי התקשורת .דיני בושת בלא כוונה] (את דיבתם רעה אל אביהם) [לז ,ב] עולמות ,רס

הדיבה על אחי יוסף

פרשת וישב

באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' יב)

האם דיבר יוסף רעה על בני השפחות? (את דיבתם רעה אל אביהם) [לז ,ב] פניני אור החיים ,תשע"ח

שנאת בני הגבירות ובני השפחות ליוסף

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' כב)

ולא יכלו דברו לשלום  -שבח האחים הקדושים

למאגר עלוני

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' פה)

נאמנות עד אחד באיסורין [הבאת דיבת האחים ליעקב ,נאמנות עד אחד באיסורים מהלכות עדות,
נאמנות מיוחדת כמו שסומכים על בני ביתו] (ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם) [לז ,ב] עמק הפרשה,
תשע"ח

מדוע לימד יעקב את יוסף יותר משאר בניו? [איסור אפליה בין ילדים גם כשיש לה סיבה הלכתית,
הנושא אשה לשם שמים זוכה לבנים בעלי הוראה] (וישראל אהב את יוסף מכל בניו ,כי בן זקונים הוא לו
ועשה לו כתונת פסים) [לז ,ג] זרע שמשון ,תשע"ח מעדני אשר ,תשע"ח

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

איסור אפליה בהורשת נחלות [לעולם אל ישנה אדם בן בין הבנים] (וישראל אהב את יוסף מכל בניו ,כי
בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים) [לז ,ג] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מה)

באתר "בינינו" :

אוהב ושונא [גדרי השנאה ,מתי היא מותרת ,ש"ץ שונא ,מחלוקת הראשונים אימתי עובר באיסור 'לא
תשנא' ,שנאה בלב ,מראה שנאתו בגלוי ,איסור זה הוא מדיני תוכחה ,מתי מותר לשנוא על פי הדין ,איסור
אהבת המסית והחיוב לנטור לו שנאה תמידית ,ובכלל זה מסית לכפירה ואפיקורסות ,זכות העיכוב במינוי
ש"ץ [ושאר מינויים :רב ואב"ד וכיו"ב] שהוא שונאו ,דין ש"ץ שיש לו שונא בקהל בתפילות הימים
הנוראים ,האם שונא רשאי לשמש :בעל תוקע ,קורא בתורה או במגילה ,שונא בביקור חולים ובניחום

ניתן להעביר או

אבלים] (וישנאו אותו) [לז ,ד] עולמות ,פג

מדוע סיפר יוסף את חלומו לאחיו?

(ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו) [לז ,ה] מעדני

אשר ,תשע"ח

מחילת חטא לחברו שלא ביקש מחילה [מידת חסידות ,תלמיד חכם וכבוד התורה ,להמציא עצמו למי
שפגע בו ,פגע בגופו או בממונו ,כשאין הצדקה בהקפדה] (ויוסיפו עוד שנוא אותו) [לז ,ה] עיון הפרשה ,תשע"ו
(עמ' צג)
השתחוויה בתורה היא בפישוט ידים ורגלים (להשתחוות לך ארצה) [לז ,י] מגישי מנחה ,תשע"ו

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

מידת הקנאה [בעניני העולם ,ובעיני הרוח] (ויקנאו בו אחיו) [לז ,יא] שלמים מציון ,תשע"ח

שינויים

קיום מצוות כיבוד אב כשהיא נגד איסור תורה [ואביו אינו יודע ,מקום סכנה ,משום איבה ,שלום
בית] (לך נא ראה את שלום אחיך) [לז ,יד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו תשע"ח

אב האוסר על בנו ללכת למקום פלוני מחמת סכנה ואין שם סכנה [כיבוד אב כשאין תועלת לאב]
(לך נא ראה את שלום אחיך) [לז ,יד] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח
תלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה [דווקא ת"ח ומשום ביטול תורה ,או בכל אדם] (לך נא ראה את שלום
אחיך) [לז ,יד] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' סט)

האם בעל בחירה יכול להזיק אדם שלא נגזר עליו משמים שיוזק

[לז ,כא] שלמים מציון ,תשע"ו

משנתה של תורה ,תשע"ו אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ט) נועם אליעזר ,תשע"ח כאיל תערוג ,תשע"ח
בדברי אוה"ח "אם בעל בחירה יכול לגרום היזק לחבירו" אספקלריא ,תשע"ז (עמ' ח)

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב

באתר "בינינו" :

בינת החכמה

על משך חכמה ,תשע"ט

מפרסמים עושי מצוה [הנצחת תורם ,מול 'והצנע לכת' ,האם נגרע משכר המצוה ,טרח במצוה בגופו או
בממונו ,ארגן את התורמים ,שינוי יעוד תרומה ,שינוי שם נדיב לאחר שיפוץ או הרחבה ,הנצחת שם אשה
תורמת] (וישמע ראובן ויצילהו מידם) [לז ,כא] עולמות ,שעו נוה ההיכל ,תשע"ג תשע"ו

ידיעת ערך המעשים ופעולתם נותנים לאדם כוחות לקיימם

[אין מעשה קטן] (וישמע ראובן ויצילהו

מידם) [לז ,כא] שיחת הרב אליהו דסלר ,תשע"ז
ראובן 'שמע' מה שאחיו לא שמעו [אילפא ורבי יוחנן ,שמיעת בת קול המכוונת אל האדם] (וישמע ראובן

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

ויצילהו מידם) [לז ,כא] במחשבה תחילה ,תשע"ז

תפילה כשנחש כרוך על עקבו [מדוע בשבת מותר להורגו ובתפילה לא ,שלוחי מצוה אינם ניזקין ,חמירא
סכנתא מאיסורא ,העדר כוונה בתפילה] (הבור ריק אין בו מים ,ברש"י) [לז ,כב] עיון הפרשה ,תשע"ד (עמ'
קכא) יז תירוצים

ברכת הריח [ברכת הנהנין או השבח ,ברכה אחרונה על ריח ,כל הנשמה תהלל י-ה ,איזהו דבר שהנשמה
נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו ,הוי אומר זה הריח ,כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל ,האם
מברכים על ריח שאין לו עיקר ,כשהריח ולא בירך האם יברך לאחר מכן ,בירך שהכל נהיה בדברו על הריח
האם יצא ידי חובה בדיעבד ,מי שאינו נהנה מריח הבשמים האם יברך ,חולה הנמצא בחדר מטונף [שאסור
לברך בו] האם רשאי להריח בשמים כדי להשיב את נפשו [בלא ברכה] ,סוגי הברכות :עצי ,עשבי ,מיני
בשמים ,הנותן ריח בפירות ,בורא שמן ערב ,החליף ברכה בחברתה ,ברכה על תערובת מיני בשמים ,הסיח
דעתו מהריח ,ברכה על טבק הרחה ,ריח סינטטי ,תכשירים ריחניים ,בשמים העומדים לסחורה ,פירות

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או

העומדים לאכילה ,בשמים הגדלים בגינה ,אתרוג של מצוה] (צרי ולוט) [לז ,כה] עולמות ,קפג

פדיון שבויים בדמיהם ומעבר לכך [כל רגע שמאחֵ ר לפדות שבויים כשאפשר להקדים לפדותם כאילו
שופך דמים" ,אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם" ,מעשה ברבי יהושע בן חנניה
שפדה תינוק מהשבי בממון הרבה ,המהר"ם מרוטנבורג היה שבוי כמה שנים ולא הניח לקהילות לפדותו
בסכום המופקע שדרש השר ונפטר בכלאו ,במקום שיש חשש סכנת נפשות לשבוי ,מה הגדרת 'כדי דמיהם'
בפדיון שבויים ,חילופי שבויים במלחמה ,שחרור מחבלים בתמורה לחיילים שנשבו או בני ערובה שנחטפו
למטרות מיקוח ,החשש שמחבלים שישוחררו ישובו לסכן יהודים כשיקול שלא לבצע עיסקת חילופי
שבויים' ,מבצע אנטבה' לאור ההלכה ,פדיון שבויים ביהודי שנתפס אצל עכו"ם הטוענים כי עבר על
דיניהם] [לז ,כז] עולמות ,לד נוה ההיכל ,תשע"ד

מכירת יוסף ומשמעותה לבניו

[לז ,כז] עומקא דפרשא ,תשע"ד

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מהות הנעליים בעבורם נמכר יוסף (וימכרו את יוסף לישמעאלים) [לז ,כח] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה
[המיוחד בה אחר תשובת אדם הראשון וקין] (וישב ראובן...ויקרע את בגדיו) [לז ,כט]

תשובת ראובן

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ט) ז' תירוצים
'טועה בדבר מצוה' [טעותו של ראובן] [לז ,כט] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד

לצפיה בעשרות
שיעורים על

צביעה דרך 'לכלוך' בשבת (ויטבלו את הכתונת בדם) [לז ,לא] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' מב)
דם עיזים דומה לדם האדם? (ויטבלו את הכתונת בדם ,ברש"י) [לז ,לא] בית מדרש ישיבת מיר ,תשע"ח
קביעת מוות ע"פ בגדי הנעדר [החשש שהבגדים הושאלו] (ויכירה...טרף טרף יוסף) [לז ,לג] אשכול יוסף,
תשע"ג מעדני אשר ,תשע"ב

מעדני אשר ,תשע"ו תשע"ח

האם דם האדם דומה לדם בהמה?

פרשת וישב

באתר "בינינו" :

(ויכירה ויאמר כתונת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף) [לז ,לג]

מעדני אשר תשע"ב
כיצד לא הבין יעקב שיוסף חי ,מכך שלא התנחם? (וימאן להתנחם) [לז ,לה] מחמדי התורה ,תשע"ז
האם גם אבל מצווה לנחם שאר האבלים? (ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו) [לז ,לה] מעדני אשר ,תשע"ח

שותפות עם עכו"ם

[שמא יתחייב שבועה ,שותפות יהודה עם חירה העדולמי] (ויט עד איש עדולמי ושמו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

חירה) [לח ,א] עיון הפרשה ,תשע"ו (עמ' צו) כב תירוצים

יבום תמר

[לח ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"א המצוות בפרשה ,תשע"ו

ומועדים

גניבת דעת [גניבה או שקר ,מדרבנן או מדאורייתא ,להזמין לחתונה מי שוודאי לא יבוא ,להודיע לחברו

(גם משנים

טענות שקר בכדי לזכות בדין תורה [עביד איניש דינא לנפשיה ,בבית דין ומחוץ לבית דין ,דיין שאומר

קודמות)

שלא טרח] (ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים) [לח ,יד] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' ס)

איני יודע ,לשנות בדיני נפשות] (ויחשבה לזונה כי כסתה פניה) [לח ,טו] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' סג)

מורד במלכות

[דינה של תמר לשריפה] [לח ,כד] זרע ברך ,תשע"ו תשע"ח

באתר "בינינו" :

איסור הריגת עובר [ישראל  ,בן נח ,פיקוח נפש להצלת עובר] (הוציאוה ותשרף) [לח ,כד] אורות הגבעה,
תשע"ד

הגר"א עוזר ,תשע"ג תשע"ו

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

פרץ וזרח כנגד מלכויות יהודה ובנימין [היד של זרח מסמלת את הארעיות של מלכות בנימין והפריצה
של פרץ את הגעתו המפתיעה של המשיח] (מה פרצת עליך פרץ) [לח ,כט] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

לידת פרץ וזרח

שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א ,תשע"ט

דמות דיוקנו של יעקב נראתה ליוסף בחלון

[דרך שם היה מתפלל לכיוון מקום המקדש] (ויעזוב בגו

בידה וינס ויצא החוצה) [לט ,יא] שבילי פנחס ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

אשת פוטיפר הסיתה את עבדיו מול יוסף (ותקרא לאנשי ביתה) [לט ,יד] האיחוד בחידוד ,תשע"ו
יוסף ישב שנה תמימה בבית הסוהר עם שני השרים ,כדי ללמוד דרכי המלוכה (ויפקוד שר הטבחים
את יוסף איתם וישרת אותם ויהיו ימים במשמר) [מ,ד] בינת החכמה על משך חכמה ,תשע"ח

ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם וישרת אותם

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' יד)

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

ההקשבה לזולת  -תיקון לחטא [יוסף יצא לחופשי בראש השנה ,תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו,
עדות ביהוסף שמו על ארץ מצרים ,חלוקת נהר גינאי עבור עכו"ם בן לויה] (וישאל את סריסי פרעה  ...מדוע

לצפיה בעשרות

פניכם רעים היום) [מ ,ז] אורות הגבעה ,תשע"ח

בטחון והשתדלות

[בעניני פרנסה ,בעניני רפואה] [מ ,כג] נשיח בחוקיך ,תשע"ו

כאיל תערוג ,תשע"ה

שיעורים על

עומקא דפרשא ,תשע"ג

בטחון והשתדלות  -בעניני פרנסה [היכן נצטווינו בתורה על "בטחון" ,מהו "ביטחון" ,הלימוד מפרשת
המן ,הרבה שלוחים למקום ,בכל מעשה ידיך ,נחום איש גמזו 'גם זו לטובה' האם יוסף נתבע על העדר
ביטחון ,נקודת האיזון בין מצות הבטחון לבין חובת ההשתדלות [אם ירבה בהשתדלות מכפי ערכו הרי זו
כפירה ,ואם ימעיט יבוא לכפור] חמש דרגות הביטחון במשנת הרב דסלר ,בטחון "מזוייף" שמקורו
בעצלות ,דרגת הבטחון של כלל הציבור ,דרגת הביטחון בארץ ישראל ,לימוד בנו אומנות ,דברי רבי
נהוראי ,קביעת עיתים לתורה אף על חשבון רווח צפוי ,התפילה כמעשה השתדלות ,ירבה בצדקה ,ימנע
ממעשי עוולה ,ישוב הדעת בעבודת ה' ,ביטוח מפני שריפה וגניבות וביטוח לרכב  -האם יש בו חסרון

פרשת וישב

באתר "בינינו" :

ב"בטחון"] עולמות ,רפב (חלק א)

בטחון והשתדלות  -בעניני רפואה [לא הערוד ממית אלא החטא ,חזרה בתשובה ותיקון החטא העומד
בשורש המחלה ,מאידך 'ורפא ירפא' מכאן שנתנה רשות לרופא ,היכן נמצאת "נקודת האיזון" בין הבטחון
לבין ההשתדלות בשעת מחלה ,חזקיה המלך שגנז את "ספר הרפואות ,דברי הרמב"ן "מה חלק לרופאים
בבית עושי רצון ה' ,חובת ההשתדלות ברפואה "אלטרנטיבית" ,האם מותר לחולה מסוכן להימנע מרפואה
"רגילה" ולקבל טיפול ברפואה "אלטרנטיבית ,חולה שקיבל הפניה מרופא לגשת למיון בשבת -ורבו שנתן
לו רפואה כלשהי ובירכו ברפואה שלימה  -בקול מי ישמע ,כאשר לא ידוע על בעיה רפואית ,האם צריך
לבצע בדיקת אולטרא סאונד וסקירת מערכות בזמן ההריון ,או שאפשר לסמוך על תפילה לה' וברכה
מחכם ,תפילה על חולים שלא נראה בדרך הטבע שיש סיכוי לרפואתם ,האם יש בביטוח חיים חסרון
בבטחון ,חובת ההשתדלות לפרנסת משפחתו לאחר אריכות ימיו] עולמות ,רפב (חלק ב)

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

שאלה אקטואלית:
העסקת עובד זר בבית ישראל [חשש סכנה ביחוד עם נוכרי ,הכנסת ע"ז של הנוכרי לבית ישראל ,תליון
עם שתי וערב התלוי בצוארו  ,אכל שנתעלם מן העין ,השימוש במצלמות במעגל סגור בשבת לאבטחת
כשרות המזון כשנוכרי בבית] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א ,תשע"ט

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

~

~

~

~

~

~

~

לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

