מראי מקומות לפרשת דברים
ולתשעה באב שחל בשבת
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת דברים
באתר "בינינו" :

לבית ולמשפחה:
לקראת שבת מלכתא [מבית "דרשו"]  -תשע"ו
פנינים  -תשע"ד תשע"ג

***
למאגר עלוני

שבת טיש  -תשע"ו

פרשת השבוע

מידות טיש  -תשע"ו

ומועדים

איש לרעהו – תשע"ו

(גם משנים

מאורות הפרשה  -תשע"ב

קודמות)

עלון סיפורים להלכה שלמה  -תשע"ו

באתר "בינינו" :

להתעדן באהבתך  -תשע"ה תשע"ד
סיפורי צדיקים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
דברי ישרים  -תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב
נר לשולחן שבת  -תשע"ו

תשע"ד תשע"ג תשע"ב

***
ניתן להעביר או

עניני הפרשה:

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים,

לימוד זכות על יהודים (אלה הדברים) [א ,א] מדי שבת ,תשע"ו

הקשר בין פרשת דברים לבין תשעה באב (אלה הדברים) [א ,א] שבילי פנחס ,תשע"ג
חיוב תוכחה רק בסוף ימיו ,או בכל פעם? (ויהי בארבעים שנה) [א,ג] אשכול יוסף ,תשע"ג

בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

מצוות ישוב ארץ ישראל היכן נוהגת? [עבר הירדן המזרחי ,דעת הרמב"ן הר"ש ורש"י ,גבול עולי מצרים]
(בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבו תיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם) [א ,ח]
הגר"א עוזר ,תשע"א

שיקול דעת תורני בקביעת ההלכה (הבו לכם אנשים חכמים ונבונים) [א ,יג] במשנת הפרשה,
תשע"ד
דיני כבוד ומורא בדיינים (ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואתן אותם ראשים עליכם) [א,
טו[ שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ג

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת דברים
באתר "בינינו" :

הטלת אימה על ידי הדיינים לשם שמים (ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואתן אותם
ראשים עליכם) [א ,טו[ אשר ליהודה ,תשע"ד

איסור שמיעת צד שלא בנוכחות חבירו [האם מותר לדיין להסיח דעתו בכדי לא לעבור ,מכשיל בלפני
עור ,נתכוין לבשר חזיר] (שמוע בין אחיכם) [א ,טז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
הנהגות בבית הדין ,מבית דינו של הגר"נ קרליץ שליט"א (שמוע בין אחיכם) [א ,טז] נשיח בחוקיך,
תשע"ה
המוציא מחבירו עליו הראיה [מסברא או מדאורייתא ,גדר הדין] (ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין
גרו) [א ,טז] הגר"א עוזר ,תש"ע
האם בי" ד יזכיר בפסק הדין שפלוני חייב בדיני שמים ,ובאיזה נוסח יזכיר? (ושפטתם צדק בין איש

ובין אחיו ובין גרו) [א ,טז] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
האם מותר לדיין לומר 'איני יודע' כדי שיצא דין אמת? (שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין

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

אחיו ובין גרו) [א ,טז] תורה והוראה ,תשע"ג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
האם מותר לדיין לחייב אדם בדין ,מחמת אונס ממון או נפשות של הדיין (לא תגורו מפני איש) [א ,יז]
נוה ההיכל ,תשע"ד אורות הגבעה ,תשע"ג הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

האם דיין חייב להימנע מלדון אדם אלים? (לא תגורו מפני איש) [א ,יז] במשנת הפרשה ,תשע"ה
נמצא אחד מהם קרוב או פסול בדיני ממונות  -בגדר הלימוד בהקש (ואצוה אתכם בעת ההיא את כל
הדברים אשר תעשון) [א ,יח] שלמים מציון ,תשע"ה
תפילת הדרך (ונלך את כל המדבר הגדול והנורא) [א ,יט] שלמים מציון ,תשע"ו
אמר תפילת הדרך ורוצה לחזור ,האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה? (ונלך את כל המדבר הגדול

והנורא) [א ,יט] נר יששכר ,תשע"ג
פריסת כפים בברכת כהנים ובתפילה (מתוך ההפטרה  -ובפרישכם כפיכם אעלים עיני מכם) [ישעיהו א,
טו] שיעורי הגר"נ שיינין ,תשע"ב

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

תשעה באב שחל בשבת [דינים ומנהגים]
קטן שהגדיל בי' באב האם חייב לצום? הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה מעדני אשר ,תשע"ב

לצפיה בעשרות

גדרי דין 'אבילות' ו'אנינות' בתשעה באב[ ,ונפק"מ לת"ב שחל בשבת] הגר"א עוזר ,תשע"ה

שיעורים על

בירך על מאכל ונזכר שהוא בתענית ,וכן נזכר שלא הבדיל [ברכה לבטלה] מאור השבת ,תשע"ה
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

פרשת דברים
באתר "בינינו" :

הלכות תשעה באב ,ותשעת הימים שיעורי הגר"מ לובין ,תשע"ו
לימוד תורה בערב תשעה באב דברי הלכה ,תשע"ה

הבדלה בליל תשעה באב למי שאוכל [אם צריך לאכול פחות מכשיעור ,אשה לעצמה ,אשה לחברתה,
בעל הצם לאשתו ,אם חייב לאכול רק בבוקר] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
דיני תשעה באב .משיעוריו של הגר"נ קרליץ שליט"א נשיח בחוקיך ,תשע"ו
תשעה באב שנדחה [הבדלה לאשה במוצ"ש ,לקטנים ,טבילה בשבת ,הטעם שהצום נדחה ,מעוברות
ומניקות ,דברים שבצנעא בשבת ,סעודה שלישית בערב ת"ב] עומקא דפרשה ,תשע"ה תשע"ב
סעודה שלישית בשבת ערב תשעה באב [עד מתי ,אכילת בשר] נוה ההיכל ,תשע"ה
קונטרס בדיני תשעה באב שחל בשבת  -הגר"י זיכרמן  -אחוזת ברכפלד ( 83עמ') מהדורה שניה,
תשע"ו
תשעה באב שחל בשבת [הלכותיו ומנהגיו] תורה והוראה ,תשע"ו תשע"ב

***
למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)

הלכה יומית יגדיל תורה,

תשע"ה מאור השבת ,תשע"ה

באתר "בינינו" :

מעוברות ומניקות בת"ב שחל בשבת שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב
תשעה באב שחל בשבת [ האם התענית ביום א היא תשלומין לתענית בשבת או לא .דברי האו"ש ,יולדת,
תלמוד תורה ,דברים שבצנעא ,האם לשבוע הקודם יש דין שבוע שחל בו ,קטן שהגדיל ביום ראשון ,האם
חייב להתענות ,האם יכול להוציא גדול בהבדלה ,טיסה בתענית בת"ב נדחה ,דיני מוצאי ת"ב שנדחה,
קיצור הלכות] עולמות ,שנב
דיני האבלות הנוהגים מר"ח אב ואילך מאור השבת ,תשע"ה מאור השבת ,תשע"ד
דיני תשעת הימים  -מפסקיו של הגר"נ קרליץ שליט"א נשיח בחוקיך ,תשע"ו נשיח בחוקיך,
תשע"ה
דיני תשעת הימים ותשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון הרב רובין ,בני תורה ,תשע"ב
בנייה ושיפוצים וקניית כלים ובגדים בתשעת הימים הרב רובין ,בני תורה ,תשע"א
כביסה גיהוץ ולבישת דברים מכובסים ותפירת בגדים ותיקונם בתשעת הימים הרב רובין ,בני תורה,
תשע"א

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

דיני שבת חזון  -הנהגותיו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א דברי שי"ח ,תשע"ו
דיני תשעה באב – הנהגותיו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א דברי שי"ח ,תשע"ו
דינים הנוהגים מר"ח אב עד תשעת הימים הרב זילברברג ,תשע"ו
דיני תשעת הימים ות"ב שחל בשבת מים חיים ,תשע"ו רוממות ,תשע"ו
בישול בשר בתשעת הימים לסעודת מצוה לאחר ת"ב נוה ההיכל ,תשע"ב

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת דברים
באתר "בינינו" :

תשעה באב [באגדה]
חובת האבלות על חורבן ירושלים פרי ביכורים ,תשע"ו רוממות ,תשע"ו דרכי החיזוק ,תשע"ד
החורבן והבנין  -בחיבור חיי העולם הזה לעולם הרוחני נר יששכר ,תשע"ה
בית המקדש השלישי של אש נבנה בשמים בזכות השתוקקות ישראל בכל הדורות שבילי פנחס,
תשע"ה
הטעם שתשעה באב נקרא מועד שבילי פנחס ,תשע"ב
"בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי"  -היסח הדעת מהמעלה הרוחנית נר יששכר ,תשע"ד
מדוע רצה רבי לבטל אבלות תשעה באב שחל בשבת? אשכול יוסף ,תשע"ו

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

הקשר בין תשעה באב לשמיני עצרת שבילי פנחס ,תשע"ו

דיני מועד בתשעה באב [צדקת צדק בשבת ,הספד ,קריעה במקום המקדש] מעדני אשר ,תשע"ב
על מה אבדה הארץ  -על אי הבנת חשיבות התורה  -מדברי הגרא"ל ליפקוביץ זצ"ל פניני דעת,
תשע"ה

***

הסתר הפנים שבחורבן ,והארת הפנים בתוך ההסתר נר יששכר ,תשע"ב
ה'ריחוק' הגדול שלנו -כתוצאה מחוסר האבילות על החורבן שיחות הגר"א דסלר ,תשע"ו

ניתן להעביר או

מדוע החריב הקב"ה את בית המקדש ,בניגוד לאיסור סתירת בית כנסת? מעדני אשר ,תשע"ד

להפיץ דף זה

מפני מה נקרא החורבן גם על שם "קמצא " והלא לכאו' לא נטל חלק במחלוקת? אשכול יוסף,
תשע"ו מעדני אשר ,תשע"ד

לתועלת הרבים,

הלכות בשו"ע או"ח הנלמדות ממעשה קמצא ובר קמצא קב ונקי ,תשע"ו

בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

ראיית מקום המקדש וזכר לחורבן
הלכות קריעה על מקום המקדש  -משיעוריו של הגר"נ קרליץ שליט"א נשיח בחוקיך ,תשע"ו
זכר לחורבן [שיור אמה על אמה כנגד הפתח ,לימוד זכות על מה שלא נהגו ,האם יוצאים ידי חובה
בצביעה בצבע שחור ,בציורים על החורבן ,תמונת כותל המערבי ,הנכנס לבית לא חדש ,כשבעה"ב
מקפיד שלא ישיירו ,קבלן הבונה למכירה ,בשעת הבנייה והסיוד או מציאות הזיכרון ,מקום השיור ,כשאי
אפשר נגד הפתח ,הסתרת המקום ע"י תמונה ,השיעור ,בריבוע דווקא או גם מלבן ,במקום אחד בדירה
או בכל חדר ,מחסנים ,בתי כנסת ,מבנים ציבוריים ,לשייר מנה בסוף הסעודה ,שיור בתכשיטי הנשים].
עולמות ,רסו

לצפיה בעשרות
שיעורים על
פרשת דברים
באתר "בינינו" :

דין הרואה את מקום המקדש [ירושלים ,כותל מערבי ,ראה ולא קרע ,היה בשבת] דברי הלכה ,תשע"ו
מאור השבת ,תשע"ג

***

לבין הזמנים

למאגר עלוני
הלכות מצויות לבין הזמנים שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו

זהירות בטיולים שמעתתא עמיקתא ,תשע"ב

פרשת השבוע
ומועדים

אוסף עלונים לבין הזמנים מגדולי הדור תשע"ו

(גם משנים
קודמות)

~

~

~

~

~

אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

~

~

באתר "בינינו" :

תשע"ו ( 12עלונים)

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום [לפרשת דברים ותשעה באב] תשס"ט תש"ע תשע"א תשע"ב
תשע"ה תשע"ג תשע"ד

תדפיס מתוך הספר "יקרא דאורייתא" לפרשת דברים ,על דרך ההלכה החידוש
והפילפול ( 38עמ')

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

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

יבוצעו בו שינויים

