לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת ויצא

באתר "בינינו" :

פרשת ויצא

(קישורים להורדה חינם)
למאגר עלוני
פרשת השבוע

לבית ולמשפחה:

ומועדים
פנינים  -תשע"ד

(גם משנים

שבת טיש  -תשע"ז תשע"ו
מידות טיש  -תשע"ז תשע"ו
מאורות הפרשה  -תשע"ג

קודמות)
באתר "בינינו":

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

תשע"ו תשע"ד תשע"ג

תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ד תשע"ג תשע"ב
לקראת שבת מלכתא (מבית "דרשו")  -תשע"ז
אוצר פניני החסידות (ככתבם ,מנוקד)  -תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

❊ ❊ ❊ ❊ ❊

לצפיה בעשרות
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"ד תשע"ג תשע"א תש"ע תשס"ח

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת ויצא ,על דרך ההלכה החידוש
והפילפול ( 70עמ')

נושא בפרשה:

שיעורים על
פרשת ויצא
באתר "בינינו" :

למאגר עלוני

מצוות תפילה

פרשת השבוע
מצוות תפילה [עבודה שבלב ,מדאורייתא או מדרבנן ,פעם אחת או ג' פעמים ביום ,בנוסח קבוע ,בימי חול
ובשבת וברגל] מנחת אשר ,תשע"ו
תפילה על צרכי היום יום [בכל דרכיך דעהו] מנחת אשר ,תשע"ו

תפילה ומקום תפילה  -מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל

ומועדים
(גם משנים

פניני דעת ,תשע"ז

קודמות)

נושא בפרשה:

קריאת שמע על המיטה

קריאת שמע על המיטה וברכת המפיל

באתר "בינינו":

[ברכת המפיל לפני קר"ש או אחריה ,הפסק בין הברכה לשינה,

ברכת המפיל כשחושש שלא יירדם ,כשרוצה לישון שינת ארעי ,ההולך לישון סמוך לעלות השחר ,הניעור בליל

ניתן להעביר או

שבועות וישן למחרתו ביום ,גדרי ברכת המפיל שבח על השינה ,או על האפשרות הפרטית של האדם
להירדם ,ענינה משום שמירה ,אכילה שתייה או עישון לאחר המפיל ,ברכת אשר יצר ,ברקים ורעמים ,ספירת

להפיץ דף זה

העומר או ערבית ,חיוב נשים ,ברכת המפיל בטיסה או ברכבת ,סדר אמירת קר"ש על המיטה] (וישכב
במקום ההוא) [כח ,יא] עולמות ,רפ
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג

נוה ההיכל ,תשע"ב מאור השבת ,תשע"ד אורות הגבעה ,תשע"ג

מעיינות בני יששכר ,תשע"ז

לימוד אחר קריאת שמע על המיטה

[בדיבור ,בהרהור] נוה ההיכל ,תשע"ג

ברכת התורה לניעור בלילה (וישכב במקום ההוא ,ברש"י) [כח ,יא] מעיינות מהרצ"א ,תשע"ד

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה:
תפילת ערבית רשות

תפילת ערבית

לצפיה בעשרות

[התפלל שלא בזמנה ,אין חזרת הש"ץ ,נזכר שכבר התפלל ממשיך ,קבלום כחובה,

תפילות אחרות שקבלום כחובה ,פסוקי מלכויות ,נשים בסוכה ובשופר ,קבלת כללית וקבלה אישית ,כמו 'קים
לי' בחו"מ ,המתפלל ערבית מוקדם בער"ח היזכיר יעלה ויבוא] מנחת אשר ,תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ז
קיבלו עלייהו חובה [הדלקה כמהדרין 'חובה' או 'רשות' ,וכן לגבי תפילת ערבית] מנחת אשר ,תשע"ה

שיעורים על
פרשת ויצא
באתר "בינינו" :

כיצד יתכן להתפלל מעריב  4פעמים ? (ויפגע במקום ,ברש"י) [כח ,יא] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד
ערבית רשות או חובה [העדר חזרת הש"ץ ,סמיכת גאולה לתפילה] [כח ,יא] תורה והוראה ,תשע"ג
עולמות ,שכד

הרב ברוך רוזנבלום ,תשע"ו

רוממות ,תשע"ז

התפלל בטעות מנחה גדולה וגם קטנה ,האם פטור ממעריב ? [כח ,יא] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה
התפלל ערבית מבעוד יום ,האם יענה לקדושה במנין של מנחה? [כח ,יא] מעדני אשר ,תשע"ב

למאגר עלוני
פרשת השבוע

נושאים שונים סביב ערבית [מעריב פעם נוספת כששכח להזכיר המאורע במנחה ,יעלה ויבוא במעריב
מפלג המנחה ,מדוע תיקן יעקב תפילת ערבית ,סוף זמן תפילת ערבית ,מתי התפלל יעקב ערבית ,תפילת

ומועדים

ערבית רשות ,יציאה לדרך קודם ערבית ,תפילת ערבית עד חצות ,ברכת אהבת עולם בליל בר מצוה] (ויפגע
במקום ,ברש"י) [כח ,יא] עומקא דפרשה ,תשע"ו

(גם משנים
קודמות)

נושא בפרשה:

ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו

באתר "בינינו":

יעקב קיבץ י"ב אבנים [כמנין השבטים] שנהפכו לאבן אחת (ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו)
[כח ,י] שבילי פנחס ,תשע"ו

על ביטחון והשתדלות [קניית כרטיס הגרלה ,החלפת מנעולים אחר גניבה] (ויקח מאבני המקום וישם
מראשותיו ,ברש"י) [כח ,יא] נשיח בחוקיך ,תשע"ז
הפיכת י"ב אבנים לאבן אחת [מעלת האחדות בעם ישראל] (ויקח את האבן-ברש"י) [כח ,יא] שלמים
מציון ,תשע"ו
(ויקח את האבן-ברש"י) [כח ,יא] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ד הגר"א

שלמים מציון ,תשע"ו

זרע ברך ,תשע"ו

כלי שנשתמש בו הדיוט [פרוכת מבגדים ,וימפל ,הבריח התיכון] (ויקח את האבן וישם אותה מצבה)
[כח ,יא] עולמות ,רמד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

לשם מה משח יעקב את האבן?
תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

מעלין בקודש בחפץ שנתאחד
גניחובסקי ,תשע"ז

ניתן להעביר או

(וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה) [כח ,יח] מלאכת מחשבת,

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

נושא בפרשה:

נדרו של יעקב

לצפיה בעשרות

נדר במחשבה או בהרהור (וידר יעקב נדר לאמור ,באוה"ח ) [כח ,ב] במשנת הפרשה ,תשע"ו

נדרי צדקה במחשבה

[אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ,האם ניתן לחזור ממחשבה לתת צדקה ,גמירות

שיעורים על
פרשת ויצא

דעת ,כתב המחאה והתחרט ,האם הממון נעשה ממון עניים ,חשב לתת לעני אחד ולא מצאו] [כח ,ב] בד"ץ
קהילות יעקב ,תשע"ד

עולמות יד

'בל תאחר' בנדר ובצדקה

נושא בפרשה:

באתר "בינינו" :

מחמדי התורה ,תשע"ב

(וידר יעקב נדר) [כח ,כ] אורות הגבעה ,תשע"ד

הגר"א עוזר ,תשע"א

למאגר עלוני

תפילת הדרך וברכת הגומל

לך 'בשלום' או 'לשלום' (ושבתי בשלום אל בית אבי) [כח ,כא] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז מעדני אשר,

פרשת השבוע

תשע"ד

ומועדים

תפילת הדרך

(ושמרני בדרך הזה) [כח ,כ] עולמות ,ריט

תפילת הדרך

(ושמרני בדרך הזה) [כח ,כ] שלמים מציון ,תשע"ו

אמר תפילת הדרך ורוצה לחזור ,האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה? (ושמרני בדרך הזה)
[כח ,כ]

נר יששכר ,תשע"ג

שו"ת בהלכות תפילת הדרך מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

דברי שי"ח ,תשע"ו

(גם משנים
קודמות)

באתר "בינינו":

נוסח ברכת הגומל [מדוע אומר על עצמו שהוא 'חייב'] (ושמרני בדרך הזה) [כח ,כ] זרע ברך ,תשע"ו
נושאים שונים בברכת הגומל [ברח מבית האסורים ,יצא מבית האסורים בחו"ל וטס לארץ יברך פעמיים]
(ושמרני בדרך הזה) [כח ,כ] מעדני אשר ,תשע"ד
ברכת הגומל לנשים (ושמרני בדרך הזה) [כח ,כ] מעדני אשר ,תשע"ז

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

נושא בפרשה:

נישואי לאה ורחל ליעקב

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

טביעות עינא דקלא  -זיהוי קולי

(ויהי בבוקר והנה היא לאה) [כט ,כה] מחמדי התורה ,תשע"ג

עולמות ,שנ
האם קידושי לאה בטלים  ,מדין קידושי טעות? [טעות בקידושי כסף ,טעות בקידושי ביאה ,טעות

בקידושי הכנסה לחופה ,קידושין בתנאי ,כיון לקידושי כסף האם קונה בקידושי חופה] (ויהי בבוקר והנה היא
לאה) [כט ,כה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

קדימה בנישואין ובשידוכין
תשע"ב

(לא יעשה כן במקומנו) [כט ,כו] אשר ליהודה ,תשע"ד

גבורת עקיבא,

בארה של תורה ,תשע"ו

נישואי שתי נשים  -חרם דרבינו גרשום

(ונתנה לך גם את זאת) [כט ,כז] עולמות ,רלב תורה

והוראה ,תשע"ו

כיצד נשא יעקב שתי אחיות ?

לצפיה בעשרות
שיעורים על

(ונתנה לך גם את זאת) [כט ,כז] הגר"א עוזר ,תשע"ג הרב ברוך

פרשת ויצא

רוזנבלום ,תשע"ה
אין מערבין שמחה בשמחה (מלא שבוע זאת) [כט ,כז] הגר"א עוזר ,תשע"ה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
מעדני אשר ,תשע"ז

שאר עניני הפרשה:

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע

כיצד לא מצא עשו את יעקב בכל השנים שלמד תורה בישיבת עבר? (ויצא יעקב מבאר שבע וילך
חרנה) [כח ,י] בארה של תורה ,תשע"ו

שלמים מציון ,תשע"ו

מדוע נענש יעקב אבינו על ביטול כיבוד הורים? [הלך במצוות הוריו ,מחילת ההורים על אי כיבוד אב

ומועדים
(גם משנים

ואם] (ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה) [כח ,י] מלאכת מחשבת ,תשע"ו

מלאכים (ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו)
[כח ,יב] כאיל תערוג ,תשע"ז
מעלת הענוה  -לענוים יתן חן (סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה) [כח ,יב] מדי שבת בשבתו,

קודמות)

באתר "בינינו":

תשע"ו
דרך ארץ [אם ידעתי לא ישנתי] (מה נורא המקום הזה) [כח ,יז] מדי שבת ,תשע"ז
מקדש מעט  -דיני קדושת ביכנ"ס (מה נורא המקום הזה) [כח ,יז] עולמות ,לב עומקא דפרשא,
תשע"ג

ניתן להעביר או

מעדני אשר ,תשע"ב

קיום מצוות בחומרים ניסיים

[שמן ניסי] [כח ,יח] שלמים מציון ,תשע"ו

להפיץ דף זה

חיוב מעשרות על דברים ניסיים [חפצים על טבעיים ,השמן של אלישע ,נר חנוכה במקדש] (וכל אשר

לתועלת הרבים

מעשי אבות סימן לבנים [מדברי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בדברי אגדה] (אם יהיה אלוקים עמדי) [כח ,כ]

ובתנאי שלא

תתן לי עשר אעשרנו לך) [כח ,יב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

ממשנתה של תורה ,תשע"ו
המבזבז [במצוות] אל יבזבז יותר מחומש [מדוע כתוב 'עשר תעשרנו' ולא כתוב 'חומש' ,האם יש מצוות
עשה שמותר להוציא עליהם יותר ,לישא בת תלמיד חכם ,כיצד הלל הזקן שילם חצי משכרו היומי לתלמוד
תורה ,בנר חנוכה הדין שמוכר אפילו כסותו לקיום המצווה] (וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך) [כח ,כב]
מעדני אשר ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

מעשר כספים

[מחוב אבוד ,ניכוי הוצאות] [כח ,כב] הגר"א גנחובסקי ,תשע"ה

מעדני אשר ,תשע"ג

דברי שיח ,תשע"ד

עולמות ,פב המצוות בפרשה ,תשע"ו

מנין שיעקב כיון למעשר כספים [או חומש ,אולי כיון למעשר דגן ומעשר בהמה] (וכל אשר תתן לי עשר

לצפיה בעשרות
שיעורים על

אעשרנו לך) [כח ,כב] במשנת הפרשה ,תשע"ו

הכשלה בגזל למנוע רצח  -לפני עוור ?

[נתינת רכושו לאליפז ,עני חשוב כמת] [כט ,יא] הגר"א

גנחובסקי ,תשע"ה
מדוע לדעת שמאי בעבירת הרצח יש "שליח לדבר עבירה" ? [אליפז רצה להמיתו בפקודת אביו,

פרשת ויצא
באתר "בינינו" :

האם מאשימים רק את השליח או גם את המשלח] [כט ,יא] אשכול יוסף ,תשע"ז
"אני חכמה שכנתי ערמה" [כיצד רימה לבן את יעקב] (אחי אביה הוא ,ברש"י) [כט ,יב] רוממות,
תשע"ז מלאכת מחשבת ,תשע"ז
תשלום על יעוץ כשלא הותנה מראש (ועבדתני חינם) [כט ,טו] נוה ההיכל ,תשע"ד

לשם מה חקרה לאה כל עובר ושב אודות ישמעאל? [לא להתרגל לרוע] (ועיני לאה רכות ,ברש"י)

למאגר עלוני
פרשת השבוע

[כט ,יז] יחי ראובן ,תשע"ז
צמיחת הישועה מתוך ההסתר וההעלם (ועיני לאה רכות ,ברש"י) [כט ,יז] נר יששכר ,תשע"ז
חוזה העסקה מעל  3שנים [יעקב השכיר עצמו פעמיים ל 7-שנים] [כט ,יח] אשכול יוסף ,תשע"ג
מדוע לא ערך לבן משתה לכבוד נישואי רחל? (ויתן לו את רחל בתו) [כט ,כח] קול יעקב ,תשע"ז

קריאת שם לנולד

ומועדים
(גם משנים
קודמות)

[כט ,לא] עומקא דפרשא ,תשע"ב עולמות ,לח

שבט לוי המחבר בבית המקדש בין עזרת ישראל לעזרת נשים (הפעם ילוה אלי אישי) [כט ,לד]

באתר "בינינו":

שבילי פנחס ,תשע"ז

חיוב הודאה להקב"ה

[לפרט ולכלל] (הפעם אודה את ד') [כט ,לה] עומקא דפרשא ,תשע"ד

מנהג ה'בני יששכר' בקריאת השם 'יששכר' מעיינות מהרצ"א ,תשע"ו

ניתן להעביר או

פונדקאות (ואחר ילדה בת ותקרא שמה דינה) [ל ,כא] עולמות ,לג תורה והוראה ,תשע"ז
ויתור בת לאחיה על חלקה בעזבון האב [אב שלא חילק נכסיו בחייו ,חתימת הבת על ויתור לטובת
הבנים ,דינא דמלכותא ,עישור נכסים ,תשלום עבור חתימה] (העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו) [לא ,יד]
נוה ההיכל ,תשע"ו
מדוע לא זכה יעקב לקפיצת הדרך בברחו מפני לבן? (וידבק אתו בהר הגלעד) [לא ,כג] פניני אור
החיים ,תשע"ז

מוסר העבודה

[ברכות ,תפילה ,שמירת עירנות ,יושר] (בכל כוחי עבדתי) [לא ,מ] תורה והוראה ,תשע"ד

האיסור לדור בקביעות בבית חמותו
שביתת פועלים

(זה לי עשרים ש ה בביתך) [לא ,מה] מעדני אשר ,תשע"ז

[זכות העובד ,מנהג המקום ,על פיטורי חבר ,סוגי עיסוקים] [לא ,מא] עולמות ,קפא

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מדוע נענשה רחל על לקיחת התרפים

[אפרושי מאיסורא] [לא ,לב] אשכול יוסף ,תשע"ד עולמות ,שכח

לצפיה בעשרות

כיצד ישבה רחל על התרפים בכר הגמל ,הרי נהנתה מע"ז? [לא ,לב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
כשגנבה רחל את התרפים לכאורה נהנתה מע"ז ,כי היתה אז פטורה מפרוטה דרב יוסף? [עוסק
במצוה] [לא ,לב] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

מזיק חפץ מבוטח ,האם חייב בתשלומים

(טריפה לא הבאתי) [לא ,לט] נוה ההיכל ,תשע"ג

חיובי השומרים ורמת השמירה הנדרשת

[לא ,לט] הגר"א עוזר ,תשע"ג תשע"ו

שיעורים על
פרשת ויצא
באתר "בינינו" :

מענייני דיומא :ראיית הקשת וברכתה
למאגר עלוני
ברכת הקשת [ט ,יג] עומקא דפרשא ,תשע"ה
ההיכל ,תשע"ד

רוממות ,תשע"ו

מעדני אשר ,תשע"ה

הגר"א גנחובסקי ,תשע"ו נוה

פרשת השבוע

רוממות ,תשע"ז

ברכת הקשת או ברכת כהנים בבית הכנסת (את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית) [ט ,יג] קול
יעקב ,תשע"ז

ומועדים
(גם משנים

שו"ת בעניין ראיית הקשת וברכתה (את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית) [ט ,יג] דברי שי"ח

קודמות)

תשע"ז

הקשת ומשמעותה

רץ כצבי ,תשע"ז

באתר "בינינו":

נושא חדש:
ניתן להעביר או
אנטנה סלולרית בשכונת מגורים [הגדרת הסכנה ,התנגדות שכנים ,התנגדות ועד הבית ,חיוב
הרחקת מזיק או רק הסדר תשלומין ,אנטנות רשמיות ומתקן גישה אלחוטי ,שומר פתאים ה] עומק
הפשט ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

~

~

~

~

~

~

~

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

יבוצעו בו
שינויים

