
 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ויחי פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 מות(קוד

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     חיויפרשת 
 

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 החינוךיסודות 

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 זר שליט"אשיעורי הגר"א עו

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47201
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47576&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ויחי פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 תנאי שלאבו 
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 ]יוסף מבקר את יעקב בחוליו[   ביקור חולים נושא בפרשה:

 

    מאור השבת, תשע"ג   ]מח, ב[)הנה אביך חולה, ויתחזק ישראל( ביקור חולים 

]מצוות ביקור חולים,  חשש טומאת מת -כניסת כהן לביקור חולים או טיפול בבית חולים 

מדאורייתא או מדרבנן, גדר המצוה בקשת רחמים על החולה או לדאוג לצרכיו, אופני טומאת אהל, מה 

ני הטומאה בחדרים הסמוכים לחדר מטמא באהל מת גדול, קטן, נפל ועובר, דין מתי עכו"ם באהל, ודי

שבו נמצא המת, דין 'סוף טומאה לצאת' מהתורה או מדרבנן, והאם יש הבדל בין החדר הפנימי שבו 

נמצאת הטומאה לבין החדרים האחרים, חדר מדרגות ומעלית, כניסת לכהן לבית חולים לבדיקות או 

מחדר המתים או ממכון פתולוגי.  -קבועה  קבלת טיפול רפואי, וכן למטרת ביקור חולים ויולדות,  טומאה

הנגרמת כתוצאה מפטירה באחד מחדרי בית החולים, בתי חולים בהם רוב המתים  -טומאה מזדמנת 

 עולמות, קט ישראל וכשרוב המתים עכו"ם[   

על חשבון ביטול תורה, לעשות צורכי החולה כשהחולה טוען שאין צורך, ]בטלפון, מצות ביקור חולים 

תינוק בוכה האם דינו כחולה, ג' שעות ראשונות ביום, מהבוקר או משעת קימה, בשלושת הימים 

נשיח בחוקיך,   הראשונים למחלתו, מחלה מדבקת שאינה מסוכנת, ניחום אבלים וביקור חולים מה קודם[

 תשע"ח

 מלאכת מחשבת, תשע"ז מהיכן לומדים שהקב"ה בא לבקר את אברהם החולה? 

 פרי ביכורים, תשע"ח    מאור השבת, תשע"ג  ביקור חולים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ?ביקור חולים בבית חולים השייך לעבודה זרה

 מעדני אשר, תשע"ז  ?אסרובשעות שבגמרא  גם כיום החול יםבקרמ מדוע

 מעדני אשר, תשע"זהאם יש מצוות ביקור חולים בחולה באבר אחד?   

 מעדני אשר, תשע"זהאם יש מצוות ביקור חולים במחלה מדבקת? 

 ה"מעדני אשר, תשע  ]הבטיח לחולה דבר מה כדי שלא תיטרף דעתו[נשבע לחולה שלא תטרף דעתו 

 תשע"ד ,מעדני אשר  האם יש איסור לשבת ליד חולה כיון שהשכינה שם?

 ו"מעדני אשר, תשע האם חולה יקום לפני רב שבא לבקרו ? 

 ד"נוה ההיכל, תשע משלוח קוויטל בשבת לצדיק עבור חולה  

 תשע"ו ,מעדני אשר פני רב שבא לבקרם?יש איסור לעמוד מ ]או לאבל[ חולהלהאם 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47201
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_04_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/109_O.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_04_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_04_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_04_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_04_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_04_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_04_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_04_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_04_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_04_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_12_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_76.pdf
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 מעדני אשר, תשע"התפילה על חולה שאין ידוע מה מצבו  

 מחמדי התורה, תשע"ב עליו  הזכרת שם החולה בתפילה

 נוה ההיכל, תשע"גתפילה על חולה סופני המתייסר   

 עומקא דפרשה, תשע"ג  כשמבקרו[תפילה  ,כפרה ורירפואה מיס ,על עצמו] על חולה התפיל

 מעדני אשר, תשע"ה מי שברך בשבת לחולה שאין בו סכנה 

  ]איסור מחיקת ה' בגרמא[ ולה במחלה מדבקת, ששורפים כל חפציו?חנחת תפילין להאם לאפשר ה

 במשנת רש"י, תשע"ב

  מעדני אשר, תשע"ו  הנחת תפילין לחולה ע"י עובד זר או אשה

 

 [שים נא ידך]   השבעת יעקב את יוסף נושא בפרשה:

 

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  [מז, כט]שבועה בנקיטת חפץ  

מלאכת  )שים נא ידך תחת ירכי( ]מו, כט[ אביו[ ]בן חייב בקבורתמדוע דרש יעקב מיוסף שישבע? 

 (עבאספקלריא, תשע"ח )עמ'    מחשבת, תשע"ז

)שים נא ידך תחת  ]פרעה אינו חייב לציית[ה, כשהדבר תלוי בידי אחרים השבעת אדם לבצע פעול

  מלאכת מחשבת, תשע"זירכי( ]מו, כט[ 

 

בקשת יעקב להיקבר ]   קבורה בחו''ל או בא"י נושא בפרשה:

 [בא"י

 

מעדני אשר,   ]מז, ל[)ונשאתי ממצרים וקברתני בקבורתם(  ]בקשת יעקב אבינו["י העלאת נפטר מחו"ל לא

 ד"תשע

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

 תשע"ד ,מעדני אשר ?ישראל

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

 תשע"ב ,מעדני אשר  משאר אדם?

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מה(  תשע"ד ,מעדני אשר האם יעקב נקבר קודם במצרים? 

וידבר ) לקבור את אביו בארץ ישראל רק שלח שלוחים? מדוע לא ביקש יוסף מפרעה שיתן לו 

 תשע"ו ,מעדני אשר  , ד[נ]( י פרעה לאמרנא באזנדברו ... סף אל בית פרעהיו
]מח,  ן... ואקברה שם...()ואני בבואי מפד מדוע קבר יעקב את רחל בבית לחם ולא במערת המכפלה?

 האיחוד בחידוד, תשע"ה   תשע"ה ,מעדני אשר  ז[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47201
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_36_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_37_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_36_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_12_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_12_75.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ויחי פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 תנאי שלאבו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

בארה של תורה, מונטיפיורי ז"ל להר הזיתים  עצמות השר משההעלאת הדיון ההלכתי סביב 

 תשע"ד

   ו"כאיל תערוג, תשע   ה"כאיל תערוג, תשע  [מח, ל]מצות קבורה בקרקע  

 ' לח(עיון הפרשה, תשע"ד )עמישיבה על קברים 

]אסור לדרוך משום איסור הנאה, מותר לדרוך כמו במקום המקדש, מותר רק לפי הליכה על קברים 

עיון הפרשה, תשע"ד   שעה, דריכה קבועה לצורך מצוה, הרחבת כביש או ארמון המושל לתוך בית קברות[

 )עמ' מו(

עיון )אל נא תקברני ממצרים, ברש"י( ]מז, כט[ אם יעקב אבינו לא מת, מדוע היה חשש ממכת כינים? 

 כ"ג תירוצים  הפרשה, תשע"ד )עמ' עא(

 תשע"ב ,מעדני אשר  ]נ, יב[ )ויעשו בניו לו כן כאשר ציום( וה שלא יקברוהו האם שומעין לו?ואדם שצי

עיון הפרשה, תשע"ג  )בקברי אשר כריתי, ברש"י( ]נ, ה[מכירת עשו את חלקו במערת המכפלה ליעקב 

  )עמ' עה(

)וישאו אותו בניו  איך קברו את ראשו של עשיו במערת המכפלה הרי אין קוברין רשע אצל צדיק?

 תשע"ה ,מעדני אשר  יג[ ]נ,שדה המכפלה(  ארצה כנען ויקברו אותו במערת

האם מותר לפנות  ן, כלול במצוות כבוד המת ואיסור ניוול]קדושת הגוף, מה  כבוד וניוול המת בהלכה

 תורה והוראה, תשע"ח ישראל( ]נ, ב[)ויחנטו הרופאים את  ת[תרומת אברים מן המ מתי,קברים, ו

 שי "ברכת יצחק", תשע"דשיעורי ליל שי)ויחנטו הרופאים את ישראל( ]נ, ב[ ניתוחי מתים ללימודי רפואה 

]בהפסק עפר ששה טפחים ובלעדיו, מדין בזיון המת, מדין גזל קרקע נפטר אחר גבי נפטר על  תקבור

 משנת יוסף, תשע"ח )עמ' קמח( קברו[ 

  המת, איסור רפואה בשבת, איסור מכה בפטיש[]איסור טלטול האם מותר לחנוט מת בשבת? 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נח(

 (סזאספקלריא, תשע"ח )עמ' ]לצורך זיהוי הנפטר, למזכרת לקרוביו, בזיון המת[ פרסום תמונת נפטר 

 משנת יוסף, תשע"ח )עמ' רנח(  ]ע"י ישראל או ע"י גויה[טהרת נפטרת במקום שאין ישראלית 

או  בקרקעדווקא  ,מדרבנןאו  לל ישראל, מהתורהכעל או  קרובי הנפטרהמוטל על קבורה חיוב ]קבורה 

מנהגי הקבורה מזמן התלמוד שנקברו בארון  שינוי, בארון יוסף הצדיקקבורת , הנטמן בקרקע בארוןגם 

האם עדיף , נקובבארון  צבא ומשטרה, וכן לקבור חללי בחו"להמנהג לקבור , לזמנינו שקוברים בקרקע

את אפר  לקבורוהאם מותר  שריפת גופותאיסור , מתכתאו  בןמאמאשר בארון עשוי  מעץלקבור בארון 

אין קוברים רשע אצל , להיקבר אצל נכרים או לצוות לשרוף את גופתו, הנשרפים שציוו זאת בבית קברות

בזמן הזה  מת מצוהקבורת  ,כשנתכפרו עוונותיו אחר פטירתואו במעלתו  בחייודרגת האדם לפי  צדיק

סקירת מנהגי , קבורה בקומות, נפליםקבורת , איבריםקבורת , מערכהחללים שנפלו בשדה הקבורת 

בעלות על מקום , בשדות, במערות וכוכי קבורה, בבתי קברות -הקבורה בעם ישראל לאורך השנים 

בארץ ישראל מעלת הקבורה , בקניית חלקת קבורהחכירה האם ראוי לסמוך על חוזה , הקבורה

 מנחת אשר, תשע"ח   עולמות, שסח   [ובירושלים

]קניית מקום קבורת יעקב, תלמוד תורה וקיום מצוות בתוך ד' אמות המת, עניני קבורה וכבוד המת 

 עומקא דפרשה, תשע"ז ת בכתף, קבורת רשע אצל צדיק, מחיצה בין קבר רשע לצדיק[לעג לרש, נשיאת המ
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ם מותר לחבר , האכהן שנקטעה לו אצבע, ]האם הפכו להיות חלק מגוף האדם קבורת איברים מושתלים

, אם איבר של מת שהושתל בגוף חי "חזר לחיותו"ה , ש שהכהן נטמא מהאבר הקטועאותה לגוף ולא לחשו

מכשירי שמיעה המושתלים  , עיוור שהושתל בעינו שבב אלקטרוני המעביר למוח תמונות -עין אלקטרונית 

הוצאת "קוצב לב" מאדם שנפטר על מנת להשתילו  , האם נחשב "פיקח" על פי ההלכה ,באוזן וסמוך לה

ניתוק מכשיר "דפיברילטור" , פאה נכרית משערות או שימוש בשן תותבת של אדם שנפטר, חרבאדם א

"ילדה שסיבכה בזקנה,  , מקורות לנ"ל:]שתפקידו לתת ללב מכה חשמלית בשעת דום לב[ מחולה סופני ל"ע

 "בן השונמית ]שהחיה אלישע[ מהו שיטמא, אמר להם מת מטמא, בטלה ילדה בזקנה ואין בה דין ערלה

מחלוקת החכם צבי והכרתי ופלתי בנדון תרנגולת שלאחר השחיטה לא מצאו בה את הלב, , ואין חי מטמא

  ]מח, ל[ והמסתעף להגדרת איבר "חלופי" הממלא את תפקידו של איבר פגוע[ -האם התרנגולת טריפה 

 עולמות, שסג

 

 [ברכת יעקב לאפרים ומנשה]  ברכת הבנים נושא בפרשה:

 

)ויברך את יוסף(  ]נתן לו את מפתח הברכות שנמסר לאברהם אבינו[מה בירך יעקב אבינו את יוסף בנו 

 פניני אור החיים, תשע"ז ]מח, טו[

לאמר בך יברך ישראל לאמר  ויברכם ביום ההוא)ית מילה בברבנים" כאפרים ומנשה "ברכת ה

    משנתה של תורה, תשע"ו  תשע"ח  תשע"ג ,מעדני אשר  ח, כ[מ]( כאפרים ומנשה...ישימך

י עינינו גל', אוסף גליונות, ישיבת 'מאמר ]לעצור ירידת הדורות[ וקאו"ברכת הבנים" כאפרים ומנשה ד

 זבמחשבה תחילה, תשע"   (סדאספקלריא, תשע"ח )עמ'     )עמ' כו( מיר, תשע"ח

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

 רשה, תש"ע )עמ' לח(הפ

 שלמים מציון, תשע"ח ]או הושטת יד[ת הבנים ברכהנחת יד בשעת 

 

 [נכדי יוסף שיולדו על ברכיו]   סנדקאות נושא בפרשה:

 

מברכי הסנדק  ,סנדקאות ליהודי פשוט ,סנדקאות מעשרת ,עמידת הסנדק לברכות] עניני סנדקאות

י מכיר בן נגם ב) [הבטחת סנדקאות באותה משפחה, סנדק פעמיים ,מינוי שליחות בסנדק ,לברכי ת"ח

 תורה והוראה, תשע"ז   דברי שיח, תשע"ו     ה"עשת, עומקא דפרשא  ]נ, כג[( רכי יוסףשה ילדו על בנמ

 ו"מעדני אשר, תשע  גר הרוצה לכבד את אביו הגוי בסנדקאות 

 ו"מעדני אשר, תשע  האם מותר לכבד בחור בסנדקאות ? 

האם עדיף שהסנדק המחזיק והאם יש סנדק כיון שאין מניחים אותו על הברכיים? ]סנדקאות במבוגר 

 תשע"ג ,מעדני אשר  [את הילד בברית יחזיקנו גם בשעת הברכות?

 תשע"ב ,מעדני אשר   האם אונן יכול להיות סנדק?
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 יר, תשע"זבית מדרש ישיבת מויתור על סנדקאות בכדי לא להביך יהודי 

ק, אך החזן או הציבור יודעים, שאינו יודע שעתיד להיות סנד]כ פוטר את הציבור מאמירת תחנוןסנדק 

כגון שהתינוק צהוב ולא ידוע האם תתקיים הברית היום, או כגון המצוי אצל כשיש ספק אם יהיה סנדק 

היה סנדק יכבדו את הסבא, ר לא י”ר יוכל לשמש כסנדק, ובאם האדמו”חסידים שאינם יודעים עם האדמו

 וישמע משה, תשע"ו  ]והסבא יודע על כך, האם הוא פוטר מספק את הציבור מאמירת תחנון

ב כמקטיר ]דברי מהרי"ל שאין כופלים לתת בניו לסנדק אחד, משום שהסנדק נחש סנדקאות בשני אחים

קטורת, והקטורת היא סגולה לעשירות, ובמסכת יומא אמרו שכהן שהקטיר פעם אחת קטורת לא שנה 

תמה הגר"א, שמעולם לא יהיה סנדק פעם אחת בחייו, וכן תמיהת הגר"א שהיה ראוי שאדם , עוד לעולם

את רבי יהודה מנהג העולם לכבד בסנדקאות רב או אדמו"ר גם בשני אחים, בצוו, ראינו סנדק שמתעשר

כיבד , משום האיסור לתת כל מתנותיו לכהן אחד, לנוב"י הטעם משמע שטעמו משום עין הרע החסיד

המנהג שהסנדק שילם את  קמינצקי, הגר"י  האם יש איסור בבן השלישירב אותו לשני בניו בבסנדקאות 

 האם יש איסור, בניואיסור נאמר גם על האב אצל ההאם , ולכן זכה בסגולה לעשירות הוצאות הסעודה

 כח, עולמות  לפדות את בנו הבכור השני אצל הכהן שפדה אצלו את בנו הבכור הראשון[

 ו"אשכול יוסף, תשע המנהג שלא לכבד בסנדקאות לאותו אדם בילד נוסף 

 

 [ברכת יעקב לבניו]  ...ברוך שם כבוד מלכותונושא בפרשה: 

 

 ו"מחמדי התורה, תשע  מט, א[]אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'   

אספקלריא, תשע"ח   מט, א[]ת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' בתוך סדר קריאת שמע  אמיר

 )עמ' יב(

שיעורי   ]מט, א[ )האספו ואגידה לכם..( מעלתו הגדולה של הפסוק 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'

 רוממות, תשע"ז   תשע"ג ,הרב רוזנבלום

 

 [לא יסור שבט מיהודה]  מלכות בית חשמונאינושא בפרשה: 

 

)לא    ]עברו על צוואת הזקן, לא יסור שבט מיהודה, מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן[ מלכות בית חשמונאי

מעדני    ה"עתשזרע ברך,      ג"עתשהגר"א עוזר,      ה"עתשאורות הגבעה,    [מט, י]  יסור שבט מיהודה(

   (פבאספקלריא, תשע"ח )עמ'     בנתיבות ההלכה, )עמ' טז(     ד"עתשכאיל תערוג,     ה"עתשאשר, 

]מי הוא מלך, מנהיג שאינו מלך, מוסדות ממלכתיים, מה היא מורד במלכות   –מלכות בית חשמונאי 

 תורה והוראה, תשע"ז  מרידה, מלך שמחל על כבודו[

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' לא(    [מט, י]  )לא יסור שבט מיהודה(  משה ושאולמלכות 
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 [ברכת יעקב לבניו]  הסכם יששכר וזבולוןנושא בפרשה: 

 

 עולמות, רפד   ה"תורה והוראה, תשע  [יד-מט, יג] ]האם דומה לעסקת יששכר וזבולון[מכירת שכר ועונש 

ירות", ל"מכירת המצוות" ]מכירת שכר ועונש, האם ניתן להשוות בין "מכירת עבמכירת 'עבירות' 

בהסכם השותפות שבין כספו של זבולון ותורתו של יששכר, אדם נתבע רק על מעשיו, מאידך נראה כי אדם 

נענש על עוון אשר לא חטא בו, כדברי רבקה אמנו "ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני", וכמאמר חז"ל כי יצחק אבינו היה 

א יעניש את ישראל, כמו כן יש לדון בתוקפה של מכירת מוכן לוותר על חלק משנות חייו כדי שהקב"ה ל

עבירות בהלכות מקח וממכר, באיזה מעשה קנין ניתן למכור "עבירה", היאך חל קנין "עבירה", והרי אי 

אפשר לקנות ולמכור "דבר שאינו מסוים". האם חל הקניין בקניית עבירה ידועה, מחיוב כבוד אביו, לומר 

ודש[ "הריני כפרת משכבו", ופירש רש"י: "עלי יבוא כל רע הראוי לבוא על לאחר פטירתו ]במשך י"ב ח

ר לשון הרע על חברו "מעביר" את זכויותיו למי שסיפר בגנותו,  נפשו", דברי חובות הלבבות כי המספֵּ

ב" עבור  ו"מתחייב" בעבירות שעשה מי שסיפר בגנותו, חידושו של מהרש"ם שהקונה הופך להיות "ערֵּ

ב, פסק ההלכה למעשה במכירת עבירות  חטאי המוכר,  -וכידוע רשאי ה"מלווה" לגבות "חובו" גם מהערֵּ

 עמק הפרשה, תשע"ח  עולמות, רפד]כו, לא[   האם הקניין חל ומה דינם של המוכר והקונה[

]זכות נשים בלימוד בעליהן, האם התומך פרנס אדם על מנת שילמד והלומד לא עמד בהתחייבות 

 תשע"ח  צחק", תשע"זשיעורי ליל שישי "ברכת ינחשב עוסק במצוה כשעושה לפרנסתו[ 

   , תשע"זפרי ביכורים  ]כו, לא[ ]זכות עשיית מצוה עתידית, או שכר מצוה שכבר קוימה[מכירת 'מצוות' 

 עמק הפרשה, תשע"ח  תשע"ח

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

   עמק הפרשה, תשע"ח   דברי שיח, תשע"ז   דברי שיח, תשע"ו   עולמות, לז    ד"עתשמאור השבת,    ב"עתש

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' ל"ב(   בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח

  [יד-מט, יג] ]הסכם יששכר וזבולון[ הלקח הנלמד מקרבת זבולון לים, לתפקידו בהחזקת התורה

 י פנחס, תשע"זשביל

 

 [אינה שולטת בצאצאי יוסף]    עין הרע נושא בפרשה:

 

 להתעדן באהבתך, תשע"ו   ]מט, כב[)בן פורת עלי עין(  עין הרע 

צויה בדבר הסמוי מן העין, איסור או , מהות ההיזק, בראיה או במחשבה, ברכה מל"חז בדברי]עין הרע 

מידת חסידות, המזיק בעין הרע האם חייב לשלם, מזיק ע"י סגולה, מנהגים למניעה, בזמן הזה, מאן דלא 

   עומקא דפרשה, תשע"ד   ולמות, רסגע  קפיד, סגולות להינצל מכך, חפצים או אמירות להגנה האם מותרים[

 שיח השדה, תשע"ד   כאיל תערוג, תשע"ד

 ל"ב תירוצים  (ועיון הפרשה, תשע"ו )עמ' ס ]בזרע יוסף ובכלל[סגולת ביטול עין הרע 

 נוה ההיכל, תשע"ב  ין[חייב בתשלומ האם] תעין אלקטרוני ,הרע, סגולה ושמות מזיק על ידי עין
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 [יוסף והבור]   ברכה על מקום בו נעשה נסנושא בפרשה: 

 

הבור ]דרך אחרת, פטור אונן, נס לרבים או ליחיד, מדוע ברך יוסף ברכה על מקום הנס רק בחזרתו 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' טז([ ן ליד שכם וכיצד עברו שםהיה בדות

מחמדי     ו"הגר"א גניחובסקי, תשע   [נ, טו]  )האם צריך להתקרב למקום(ברכת שעשה לי נס במקום הזה 

 ו"התורה, תשע

, ברכה שאינה צריכה, האם לשנות מסלול טיול לברכת או ]תדירות הברכהברכה שנעשה נס לאבותיו 

 ו"הגר"א גניחובסקי, תשע   [נ, טו] [לאי ברכת עושה מעשה בראשית
 

 [דברי אחי יוסף בשם אביהם]   לשנות מפני השלוםנושא בפרשה: 

 

]איסור לשקר בבי"ד, הרחבת האיסור בהליך השיפוטי,  איסור שקר בחיי היום יום, איסור שקר ורמיה 

חכם, איסור שקר והרחקה מן השקר, לשנות מפני השלום, לשקר בבי"ד כדי לקבל  איסור שקר לתלמיד

המצוות בפרשה,     המצוות בפרשה, תשע"ו  מנחת אשר, תשע"ו זכות ביושר, עד כשר המעיד עם עד רשע[

 תשע"ז

]לשנות בערך חפץ קדוש כשאין לו חשיבות אצל  אמירת שקר בכדי להינצל מעבירה או לזכות במצווה

 ז על תרומה גבוהה לעודד אחרים, למנוע הלבנת פנים, בהליך שיפוטי[הזולת, השינוים לתלמי המלך, להכרי

 אוצרות אורייתא, תשע"ח )עמ' מו(

ין לך א ]לשקר ולומר ללוה בעייתי 'אין לי', כשכוונתוהאם מותר לגבאי בגמ"ח לומר דבר דו משמעי 

עיון הפרשה, תשע"ז )עמ'   לי, לשנות מפני השלום, מותר או מצווה, לומר שאינו בבית, להשתדל להימנע[

  לב(

, לומר דבר שאינו ]גבולות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו משמעי לשנות מפני השלום

  (צאספקלריא, תשע"ח )עמ'    אספקלריא, תשע"ח )עמ' יא(   אספקלריא, תשע"ח )עמ' כו( נכון כשאין ברירה[

 נוה ההיכל, תשע"ג]נ, טז[   לשבח כלה בעיני החתן[, ]אביך ציווהלשנות מפני השלום 

איסורי תורה מדרבנן או דברי נביאים, באיזה אופן, על אדם פרטי או במסגרת דיון ]מדבר שקר תרחק  

משפטי, שקר עם היזק ממוני לזולת ובלעדיו, כיצד מרקדין לפני הכלה, ג' דברים שרשאי ת"ח לשנות בהם, 

לשנות מפני השלום, היתר או מצוה, לשקר כדי לקיים מצוה, לשקר בכתיבה, כתיבת תוארים מופלגים, 

 עולמות, נא  [שתמטות ממתן הלואה, האוסף צדקה עבור עני ומודיע שאוסף להכנסת כלהה

 (מבעיון הפרשה, תש"ע )עמ'  ]עביד איניש דינא לנפשיה, בבי"ד ומחוץ לבי"ד[ שלושקר בכדי לקבל את 

 נר יששכר, תשע"ח ברכת הצדיק, והשתחווית האלומות[] מפניווסף אחר פטירת אביהם אחי י חשש

 שלמים מציון, תשע"ו ]למונעו משחיטת מומר[מאיסור  לשקר כדי להציל חברו

 תורה והוראה, תשע"ד   כספית ובלעדיו[]שקר בבית דין ומחוצה לו, עם תועלת  שקר לתועלת

 שבת, תשע"המאור ה  ]מפני השלום, לצורך מצוה, שינוי המותר לת"ח[לשנות מפני השלום 
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 [אנא שא נא פשע אחיך]   אחיומחילת יוסף לנושא בפרשה: 

 

האם , תשובה ווידוי בחטא שבין אדם לחברו, ]בין אדם לחברובקשת מחילה בחטאים שבין אדם לחברו 

על , לאחר שריצה את חברו, צריך גם להתוודות על חטאו לפני ה' ]גדר ה"וידוי" בעברות שבין אדם לחברו

חובת הריצוי לחברו מדין תיקון העוול , בלחש ועל מה על מה מתוודה בקול, כשאומר "ָגַזְלנּו"[מה מתוודה 

ה , מהאם כשמבקש מחילה מחברו צריך לפרט בפניו במה חטא נגדו[, נגדו, ומחמת הלכות תשובה למקום

את מי שפשע  החיוב המיוחד לפייס חברו דווקא בערב יום הכיפורים, והרי בכל השנה מחוייב לפייס מייד

רבנו בחיי שעוון מכירת יוסף לא נמחל לשבטים כי יוסף הצדיק , דברי "שלא יהא המוחל אכזרי", כנגדו

פיוס על ידי , כמה פעמים צריך לפייס את חברו, סיכום דיני פיוס חברו, לא אמר להם בפה מלא "מחלתי"

סדר בקשת המחילה , מצא בעירלבקש מחילה כשחברו כבר מחל לו בלא שיבקש ממנו, או שאינו נ, שליח

    תורה והוראה, תשע"ג  )אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם( ]נ, יז[ מנפטר שפגע בו בחייו או לאחר מותו[

 עולמות, רכג
]על חטא בן אדם לחברו, בקשה פעם  בקשת מחילה בכתב או ע"י שליח כשמתבייש ללכת לבקש בעצמו 

 , תשע"דבארה של תורה  ]נ, יז[)אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם( ראשונה, הנהגת אהרן הכהן, פיוס[ 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  ]נ, יז[)אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם(  האם נמחל לאחי יוסף חטא המכירה?

פעמים, אם  ']האם יוסף מחל לאחיו, בקשת מחילה גכמה פעמים חייבים לבקש מחילה מהנפגע? 

 במשנת הפרשה, תשע"ו  ]נ, יז[)אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם( גע נפטר[ הנפ

)כה תאמרו ליוסף  מדוע ביקשו האחים מחילה מיוסף והלא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול?

 תשע"ב ,מעדני אשר]נ, יז[  אנא שא נא פשע אחיך..( 

מעדני אשר,     ד"אשכול יוסף, תשע  [נ, כ] ]כיצד הועילה מחילת יוסף לאחים[מלך שמחל על כבודו 

 ו"מחמדי התורה, תשע   ב"תשע

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

 [במזיק, בנפשות. בדיני אדם ובדיני שמים. ההבדל בין הצלת יחיד והצלת רבים -טלה". בבן אדם לחברו 

נוה ההיכל,    עולמות, קלד     ג"מחמדי התורה, תשע   [נ, כ] )דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה, באוה"ח(

עיון הפרשה,   אוצרות אורייתא, תשע"ח   שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ו   ג"יון, תשעדפי ע    ה"תשע

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' סב(    תשע"ב )לח(

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 מדי שבת   נפלאות שמשון, תשע"ז   מצער השעבוד[]נסתמו עיניהם ולבם  מדוע פרשה ויחי סתומה

 משנתה של תורה, תשע"ו    , תשע"זבשבתו

'חשבתי  ויחי סתומה[ ת]מדוע פרש ובעשרה בטבת -בגלות מצרים  -שורש הגלות במיעוט הקומה 

 בת מיר, תשע"חדרכי' ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל, אוסף גליונות, ישי
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מעדני   ]מז, כח[)ויחי יעקב( מדוע נקראת הפרשה 'ויחי' הלא רוב ענייניה מענייני פטירת יעקב? 

 תשע"ה ,אשר

שיעורי  ]מז, כח[ )ויחי יעקב..( ?]שהחל בפטירת יעקב אבינו ע"ה[במה התבטאה התחלת השעבוד 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח    תשע"א ,הרב רוזנבלום

'נחל אליהו'  אוסף   ]מז, כח[ קב...שבע עשרה שנה()ויחי יע קמז שנות יעקב כנגד קמז מזמורי תהילים

 )עמ' ז( גליונות, ישיבת מיר, תשע"ח

שיעורי הרב   ]מז, כח[ )ויחי יעקב...שבע עשרה שנה( שנותיו האחרונות של יעקב כנגד ימות המשיח 17

 תשע"ה ,רוזנבלום

    ד"תורה והוראה, תשע   ד"אשר ליהודה, תשע  [מז, כט] ]בממון ובשאר דברים[מצוה לקיים דברי המת 

 עולמות, רלז

)ועשית עמדי חסד ואמת,  ]האם אין מתים יכולים להחזיר טובה[חסד עם המתים הוא חסד ואמת 

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' סז( ט' תירוצים ברש"י( ]מז, כט[

 ד"עומקא דפרשא, תשע  [מז, כט] ]מדאוריתא או מדרבנן[החיוב בהלוית המת  -חסד ואמת 

הגר"א גניחובסקי,   [מז, ל] ]ראיה מקבר שאחר היה קבור בו שאסור בקבורה[מצוות לא ליהנות ניתנו 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    ד"תשע

וישתחו ) תעלא בעידניה או שכינה מראשותיו[כבוד המלכות, ]למי השתחווה יעקב, לשכינה או ליוסף 

 כ"ז תירוצים עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' לג(  האיחוד בחידוד, תשע"ז  ישראל על ראש המיטה( ]מז, לא[

 ג"אשכול יוסף, תשע  [מח, א]מדוע לא היה יוסף מצוי אצל אביו  

]מתנה לאחר שלושים יום, מתנת שכיב מרע, ומתנת בריא, אם עמד חוזר מרע ומתנת בריא מתנת שכיב 

   ע"הגר"א עוזר, תש  [מח, ב] )ויתחזק ישראל( במתנה ובגט, שכ"ב שהקנה מעכשיו, שכ"מ שהקדיש ועמד[

 תשע"ו

אספקלריא, תשע"ח   ו"שלמים מציון, תשע   [מח, ב]מי עומד בפני מי ?   -בנו והוא רבו ובנו והוא מלך 

 )עמ' מב(

 עולמות, רלט    ג"אורות הגבעה, תשע  [מח, ב]   פעולות לכבוד המלכות שבד"כ אסורות

יוסף, חנניה מישאל ועזריה, חלקו  ]משה רבנו, אהרן הכהן, יעקב אבינו, דניאל, אליהו, כבוד המלכות

כבוד למלכות, טעם הדבר, הברכה על ראיית מלכי ישראל ומלכי אומות העולם, לעולם ישתדל אדם לרוץ 

בזמן הזה, במשטר דמוקרטי,  ברכה על ראיית מלכה, לקראת מלך שאם יזכה יבחין, האם יש דין מלך 

מלך ישראל רשע, מלך או נשיא יהודי של מדינה זרה, גדרי ראיית המלך, דמותו או כבוד פמלייתו,  שיירת 

המלך, באמצעות משקפת, בשידור חי, מלך הלבוש בגדים אזרחיים, או בחדרו בארמון ללא גינוני מלכות, 

לכתו, לעבור על איסור דרבנן לברך מלך, ביטול תורה לצורך זה, ברכה על מלך הנמצא בביקור מחוץ לממ

    עולמות, רלט  [ב, ח]מ  מלך המשיח שיתגלה במהרה[

להסרת  ]אונס במכר, אונס במתנה, מסירת מודעה, הסכמה לתשלום באונסביטול מתנה שניתנה 

 נוה ההיכל, תשע"ו ]מח, ה[ )אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי( התנגדות בניה של שכן[
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שיעורי  ]מח, ה[ )אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי( מדוע נכנסו אפרים ומנשה למניין השבטים?

  הרב רוזנבלום, תשע"ו

)אפרים ומנשה כראובן  ]עיר הנידחת[ האם אפרים ומנשה נחשבים כשבט אחד לענין בי"ד לכל שבט

 מגישי מנחה, תשע"ז ]מח, ה[ ושמעון יהיו לי(

למי העברת נחלה מבכור, הורשה ירושה ]העברת חלק ירושה למנשה ואפרים  -התנאה בירושה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  ה"הגר"א עוזר, תשע  [מח, ה] שאינו בנו[

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

מפני מה הוציא יוסף קודם את ]ו את שטר הכתובה קודם הברכה מדוע הוצרך יוסף להראות לאבי

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

 תשע"ח   ו"מחשבת, תשע

 )ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות( ]מח, י[ ]כבוד התורה[ חיוב עמידה בפני תלמיד חכם סגי נהור

 כת יצחק", תשע"השיעורי ליל שישי "בר

 (יאבאר הפרשה, תשע"ז )עמ'   [יד, מח]( שיכל את ידיו)הזהירות בכבוד כל אדם בהשכל ובדעת 

עיון הפרשה,  יח[ )ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי( ]מח,האם יוסף לא עבר על איסור 'סתירת' דברי אביו? 

 תשע"ז )עמ' לז( מ"ט תירוצים

באר הפרשה, תשע"ז   ב[כ, מח]( בחרבי ובקשתי) ]בצלותי ובבעותי[אי אפשר להתקיים מבלי תפילה 

 שיחת הגר"א דסלר, תשע"ז   (ט)עמ' 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח  ב[כ, מח]( בחרבי ובקשתי) ]בצלותי ובבעותי[כוחה של תפילה בכוונה 

שפת    ]מט, א[ )האספו ואגידה לכם..( ]בחינת יוסף הצדיק ובחינת בנימין[ההבדל בין אסיפה לקיבוץ 

 אמת, תרמ"ב

 ,בימות המשיח וחטא ערי מקלט ,חישוב הקץ , איסורבאחרית הימים והשכר העבודה] אחרית הימים

)את אשר יקרא אתכם באחרית  [לא יחדל אביון בימי המשיח ,מהות ימות המשיח, ימי עקבתא דמשיחא

 עומקא דפרשה, תשע"ו   ]מט, א[הימים( 

עוד צריך ביאור מדוע נקרא , או דין נפרד ממנה חלק מהתפילההאם הקדיש הוא ]מקורו וטעמו  -קדיש 

ום אחר עלינו, '. ועי' ברמ"א שכתב: "ואומרים קדיש יתיתוםהקדיש שנאמר בסיום התפילה בשם 'קדיש 

ואפילו אין יתום בבית הכנסת יאמר אותו מי שאין לו אב ואם". פרטי דיני אמירת הקדישים וקדיש דרבנן 

כמה קדישים צריך  - קדיש יתום בעלמא. מנהגאו , כיבוד אב ואםמדין חיוב דיש היא , קלאחר התפילה

לעבור כנגד האומר , ה ברגל ישרהעמיד , לומר בכל יום, ומחלוקת הפוסקים האם מותר להרבות בקדישים

 -חצי קדיש לאחר קריאת התורה , נשים באמירת  קדיש, אמירת קדיש על ידי כל היתומים יחד, קדיש

, בתחילת התפילה, יהא שמיה רבא דאגדתא, מתי נאמר קדיש זה - קדיש דרבנן , האם אבל צריך לאומרו

מעלת , קדיש לאחר סיום מסכת, א למד עמהםהאם רשאי לומר קדיש דרבנן על מה שהציבור למדו כאשר ל

פירוש הקדיש והדקדוקים , הכוונות באמירת הקדיש, הקדיש והתיקונים הנוראים שיש באמירתו

 עולמות, פז  [מט, ב] [באמירתו

פניני '  [סליחות קודם התפלה בעשרה בטבת]פילה קדיש תתקבל רק על שמו"ע או על כל עניני ת

 (לא)עמ'  ', אוסף גליונות, ישיבת מיר, תשע"חהלכה
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שפת אמת,  ]מט, א[ )את אשר יקרא אתכם באחרית הימים(מדוע ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ 

 תרל"א

 תשע"ב ,שיעורי הרב רוזנבלום  ]מט, ג[)ראובן בכורי אתה(  ביאור צוואתו של יעקב לראובן

 כ"ו עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' נה( )פחז כמים אל תותר( ]מט, ד[ר בתשובה? מדוע נענש ראובן הרי חז

 תירוצים

      בארה של תורה, תשע"ז  מט, ח[ ] )ידך בעורף אויביך( ]חייב בכבודו, חמיו רשע[כיצד הרג יהודה את חמיו 

 תשע"ה

 תשע"ז   ו"המצוות בפרשה, תשע  מט, י[]  )עד כי יבוא שילה(ציפיה למשיח 

 מגישי מנחה, תשע"ז  מט, י[]  )עד כי יבוא שילה(האם מלך המשיח צריך משיחה? 

כבס ביין לבושו ובדם ענבים ) ''י יין אדום או לבן חייב משום כיבוס?עהאם המכבס בגדו בשבת 

 תשע"ג ,מעדני אשר  [יא, מט]( סותה

רוממות,  ]מט, יג[ (את הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול)וירא מנוחה כי טוב ו הדרך להשגת ידיעת התורה

 תשע"ז

 ,שיעורי הרב רוזנבלום ]מט, יח[ )לישועתך קיוויתי ה'( 'לישועתך קיוויתי ה' - ביאור דברי יעקב לדן

 (באר הפרשה, תשע"ח )עמ' א   משנתה של תורה, תשע"ו )עמ' ג(  תש"ע

מעדני   ]מט, כ[ )מאשר שמנה לחמו( זכה אשר שבחלקו היה שפע של שמן יותר משאר שבטים? מדוע

   (ז)עמ' כ עינינו גל', אוסף גליונות, ישיבת מיר, תשע"ח 'מאמרי   תשע"ד ,אשר

 והגר"א גניחובסקי, תשע"  ]מט, כ[ )מאשר שמנה לחמו( חשיבות פירות גינוסר בדיני עיקר וטפל

 תשע"זמגישי מנחה,  חלק שלל( ]מט, כז[)ולערב יהאם יש מצוה באכילת קדשים קלים? 

  ]הוראת דרך העבודה לכל יחיד ויחיד על פי כוחותיו המיוחדים[ברכת יעקב לבניו 

 נר יששכר, תשע"ו )איש אשר כברכתו ברך אותם( ]מט, כח[

)ויבך ]בכי או הורדת דמעות, הנחת הדמעות בנוד או בבית גנזיו[ הורדת דמעות על פטירת אדם כשר 

 ה, תשע"חבינת החכמה על משך חכמ  [נ, א]עליו( 

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

)ואתם חשבתם עלי רעה, אלוקים חשבה לטובה( הצרה עצמה נראית כרעה, אך באמת כולה טובה היא 

 באר הפרשה, תשע"ז )עמ' ב(  נ, ב[]

)ואתם חשבתם עלי רעה, אלוקים חשבה אין ביד האדם להרע או להיטיב לזולתו אם לא בדבר ה' 

 באר הפרשה, תשע"ז )עמ' ו(  ]נ, ב[לטובה( 

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

 תשע"ב ,מעדני אשר  ]נ, ב[לטובה( 

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשע  [נ, ה]שאל על שבועתו  יל לההאם יוסף היה יכו

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47201
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_12_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_11_12_13_14_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_12_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_12_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_12_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_12_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_12_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_12_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_12_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_12_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_12_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_12_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_12_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_12_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_12_74.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ויחי פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 תנאי שלאבו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

שכר על איסור הנאה, שכר העברת יין נסך, למעוטי שכר על קבורת מתים, ] פועל באיסורי הנאהשכר 

יה, חיוב פסיק רישסגירת שערי המקדש, הנאה דממילא,  תיפלה, רוצה בקיומו, מצוות לאו ליהנות נתנו,

נטילת ערבה מצוה מחמת מנהג האם מותר לקחת שכר, כיסוי חלות בשמיני עצרת בחפץ המוקצה לסוכה, 

להדליק נרות פירות ערלה, בבית הקברות, לזרוק על חתן חצרות הניח עירוב מהלולב ביום הושענא רבה, 

כשאין לו שמן אחר האם רק את נר החיוב או ות לאו ליהנות ניתנו, חנוכה בשמן אסור בהנאה מפאת מצ

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]נ, ז[)ויעל יוסף לקבור את אביו(  גם את נרות המהדרין[

   תשע"ד ,מעדני אשר  ]נ, י[ (ו עד גורן האטד ויספדו שםויבוא) איך יכולים סוסים להתאבל על אדם שמת?

 האיחוד בחידוד, תשע"ג

קודם מתן תורה, קודם קבורה, דרבנן, ]לות יוסף על אביו? מאב 'שבעה'האם לומדים דין אבלות 

אספקלריא, תשע"ח  )ויעש לאביו אבל שבעת ימים( ]נ, י[  דעת הגונים, ההבדל מ'אין מערבין שמחה בשמחה'[

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' מב(    )עמ' סא(

)ויעשו   ]מצוה לקיים דברי המת[ וה שלא להספידו?וים על אדם שציהאם מותר לכתוב הספד בעתו

 (פהאספקלריא, תשע"ח )עמ'   תשע"ח  תשע"ו ,מעדני אשר  ]נ, יב[ בניו לו כן כאשר ציום(

]מצוה בו יותר מבשלוחו, יוסף עסק בעצמו בלווית וקבורת אביו, לוחו לקיים מצוה בעצמו או ע"י ש

השולח שליח לקיים מצוה מי מקבל שכר המצוה, לכבד מוהל בברית מילה, לכבד בקביעת מזוזה, לכבד 

מנחת אשר,  )ויעל יוסף לקבור את אביו( ]נ, ז[ בהפרשת תרו"מ, לכתוב ס"ת בעצמו או ע"י סופר בהידור[

 תשע"ז

באר הפרשה,   [כא]נ, ( אנוכי אכלכל אתכם)הצדקה והחסד בממון ובמעש באמרי פיו ובמעשי ידיו 

 (יטתשע"ז )עמ' 

]סגולות ועצות, זהירות מעין הרע, ברכת המזון מברכון, תשלום שכר לימוד, לחתן  ל קיימאעניני זרע ש

וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן ) יתומות, לבנות מקוואות, הכנסת אורחים, אימוץ ילדים[

 כאיל תערוג, תשע"ז  כג[נ, ] (מנשה ילדו על ברכי יוסף

טומאת ארץ העמים, נתנה מתנה לאברהם בימי שרה, בנחלת שבט ] ?האם גושן היא חלק מארץ מצרים

האיחוד בחידוד,  )והעליתם את עצמותי מזה( ]נ, כה[ יהודה, העברת קברו של יוסף לשכם שהיא נחלתו[

 תשע"ב

)וימת יוסף בן מאה ועשר שנים( ]נ,  ]חניטת אביו, נתן משנותיו לדוד המלך[מדוע נפטר יוסף קודם זמנו 

 האיחוד בחידוד, תשע"דו[ כ

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,להצטרפות לרשימת 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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