uw

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב
באתר "בינינו" :

פרשת וישב

(קישורים להורדה חינם)

למאגר עלוני

לבית ולמשפחה:

פרשת השבוע
ומועדים

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

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו":

איש לרעהו  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
דברי יושר  -תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב
להתעדן באהבתך  -תשע"ו
סיפורי צדיקים  -תשע"ז תשע"ו תשע"ד תשע"ג
דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ד תשע"ג
נר לש ולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו 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
גליון באר הפרשה -

לצפיה בעשרות

תשע"ו ( 12עלונים)

שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א תשע"ז

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תש"ע

שיעורים על
פרשת וישב

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת וישב ,על דרך ההלכה החידוש

באתר "בינינו" :

והפילפול ( 69עמ')

נושא בפרשה:

הקשר בין פרשת השבוע לחנוכה

למאגר עלוני
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 ,תשעג תשע"ו

פרשת השבוע
ומועדים

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

(גם משנים

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

קודמות)

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

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

באתר "בינינו":

נושא בפרשה:

החלומות

ניתן להעביר או
פנימיות וחיצוניות בחלום יוסף [לז ,ה] נר יששכר ,תשע"ד
מדוע סיפר יוסף את החלומות שחלם מגד ולתו לאחיו הרי זה רק יוסיף שנאה? (ויחלום יוסף

להפיץ דף זה

חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו) [לז ,ה] מעדני אשר תשע"ו מעדני אשר,ת שע"ב
החלומות בהלכה [בנדרים ,בממונות ,הוראה מנפטר] [לז ,ה] עולמות ,רלה
עומקא דפרשא ,תשע"ב

תורה והוראה ,תשע"ב

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

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

לנסתר ,קבלת אליהו הנביא ,האם גם בהכרעת ההלכה ,ביאור החת"ס בין אליהו המלאך לאליהו בשר
ודם ,שו"ת מן השמים] עולמות ,ד
הטבת חלום [בתפילה ,בתענית ,בנשיאת כפיים ,בחו"ל] [לז ,יא] עולמות ,רלו תורה והוראה ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה:

הלבנת פנים

האם מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים? (היא מוצאת[ )..לח ,כה] מעדני אשר תשע"ד
הלבנת פני חברו ברבים [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] [לח ,כו]
עולמות ,שסה תורה והוראה ,תשע"ג אשר ליהודה ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
מעדני אשר ,תשע"ד

הלבנת פני חברו ברבים ,אם חייב ליהרג בכדי למונעה .למה לא מנו זאת עם ג' העבירות
החמורות ? [לח ,כו] אשכול יוסף ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב
באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

שאר עניני הפרשה:
 4הגלויות כנגד  4צרות יעקב [יוסף ,דינה ,עשיו ולבן] (וישב יעקב) [לז ,א] שיעורי הרב 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

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

מה משמעותו של 'נער'? (היה רועה את אחיו בצאן והוא נער) [לז ,ב] שיעורי הרב רוזנבלום תשע"ה
הוצאת דיבה [דין מוציא שם רע ,איסור אונאת דברים ואיסור לשון הר ע .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] [לז ,ב] עולמות ,רס

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

באתר "בינינו":

ניתן להעביר או

שלוחי מצוה אינם ניזוקים [כיצד ניזוק יוסף?] [לז ,יג] אשכול יוסף ,תשע"ד
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

סיכון עצמי לקיום מצוות [הליכת יוסף לחפש את אחיו] [לז ,יד] נוה ההיכל ,תשע"ב
רודף בשעת מלחמה ובימי שלום [ ניטרולו ,כשאין לו אשמה ,רבים ומועטים] [לז ,יח] עולמות ,שכה
תורה והוראה ,תשעב

איזה היתר היה לשבטים להרוג את יוסף ,הלא איסור רציחה היה גם קודם למתן תורה?
(ועתה לכו ונהרגהו[ )..לז ,כ] מעדני אשר תשע"ב
איזה הצלה עשה ראובן במה שהכניס את יוסף לבור נחשים ועקרבים? (וישמע ראובן ויצלהו)
[לז ,כא] מעדני אשר תשע"ו
האם בעל בחירה יכול להזיק אדם שלא נגזר עליו משמים שיוזק [לז ,כא] שלמים מציון ,תשע"ו
משנתה של תורה ,תשע"ו

להפיץ דף זה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

ברכת הריח (צרי ולוט) [הנהנין או השבח ,ברכה אחרונה] [לז ,כה] עולמות ,קפג
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
פדיון שבויים בדמיהם ומעבר לכך [מהר"ם מרוטנבורג ,מבצע אנטבה] [לז ,כז] עולמות ,לד נוה
ההיכל ,תשע"ד
מכירת יוסף ומשמעותה לבניו [לז ,כז] עומקא דפרשא ,תשע"ד
מהות הנעליים בעבורם נמכר יוסף (וימכרו את יוסף לישמעאלים) [לז ,כח] שיעורי הרב רוזנבלום
תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת וישב
בינינו" :
באתר ""בינינו"

איך נ יזוק יוסף כשהלך בשליחות אביו לראות שלום אחיו הא שלוחי מצוה אינם ניזוקים?
(וימכרו את יוסף לישמעאלים) [לז ,כח] מעדני אשר תשע"ו
האם אחי יוסף עברו על "גונב נפש ומכרו" (וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף) [לז ,כח]

למאגר
למאגר עלוני

מגישי מנחה ,תשע"ו
גדרי טועה בדבר מצוה [טעותו של ראובן] [לז ,כט] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד
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
האם דם האדם דומה לדם בהמה? (ויכירה ויאמר כתונת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף) [לז,
לג] מעדני אשר תשע"ב
יבום תמר [לח ,ח] הגר"א עוזר ,תשע"א המצוות בפרשה ,תשע"ו

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

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
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
מי שאינו משלם ועד בית ,האם מותר לפרסם בבנין את שמו שלא שילם? (היא מוצאת[ )..לח,
כה] מעדני אשר תשע"ד
פרץ וזרח כנגד מלכויות יהודה ובנימין [ היד של זרח מסמלת את הארעיות של מלכות בנימין והפריצה

ש ל פרץ את הגעתו המפתיעה של המשיח] (מה פרצת עליך פרץ) [לח ,כט] שיעורי הרב רוזנבלום תשע"ד
הריגת ספק רודף [מדוע יוסף לא הרג את פוטיפר ,וכן מדוע יהודה לא נחשב רודף לתמר] [לט ,יב] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ד טועמיה ,תשע"ג
האם יש ענ ין לעשות יו''ט ביום הלידה? (ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל
עבדיו) [מ ,כ] מעדני אשר תשע"ו קול יעקב ,תשע"ז
בטחון והשתדלות [בעניני פרנסה ,בעניני רפואה] [מ ,כג] עולמות ,רפב נשיח בחוקיך ,תשע"ו כאיל
תערוג ,תשעה עומקא דפרשא ,תשעג

~

~

~

~

~

~

~

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

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

