
 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 דברים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 י שלאבתנאו 

יבוצעו בו 
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 (חינם )קישורים להורדה     פרשת דברים

  ]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

 החינוך יסודות

 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

 וזר שליט"אשיעורי הגר"א ע

 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:47198
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47608&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=47608&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=47608&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47608&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47608&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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=47608&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 

 דברים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 י שלאבתנאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

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

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 סדרי בית הדין נושא בפרשה:

 תפילת הדרך בפרשה:נושא 

 ברכת הגומל נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: ישיבת וקנין ארץ ישראל

 נושא בפרשה: הקשר בין פר' דברים לחורבן הבית

 

 יני הפרשה:שאר ענ

 

 

 סדרי בית הדין נושא בפרשה:

 

 כאיל תערוג, תשע"ז [זצ"ל]דברים בחשיבות העמדת דין תורה, הגראי"ל שטיינמן כשער לעיר  "דבי

א, ] (עים ואתן אותם ראשים עליכםומים וידואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכ) דיני כבוד ומורא בדיינים

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ג  ]טו

 סברי מרנן, תשע"ח ]מקפח זכויות הנתבע בבית דין[ לשמים ולא 'למסור דין'ת דין שת תביעה בביגה

 מעדני אשר, תשע"ה

עים ואתן אותם וחכמים וידואקח את ראשי שבטיכם אנשים )  הטלת אימה על ידי הדיינים לשם שמים

 אשר ליהודה, תשע"ד  ]א, טו] (ראשים עליכם

]האם מותר לדיין להסיח דעתו בכדי לא לעבור, מכשיל בלפני איסור שמיעת צד שלא בנוכחות חבירו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  בין אחיכם( ]א, טז[)שמוע עור, נתכוין לבשר חזיר[ 

 בינת המשפט, תשע"דמי שקיבל היתר לדון בערכאות וזכה בדינו, חייב לברר הדין בדין תורה 

 דפי עיון, תשע"ג]כשיש הבדל בדין המהותי בין דין תורה לדין המקום[ ישראל וגוי הדנים בדין תורה 

 נשיח בחוקיך,  תשע"ה  )שמוע בין אחיכם( ]א, טז[ד הגר"נ קרליץ שליט"א "הנהגות בית הדין, מבי
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שליחותייהו  ,לא תסור]נמסר הדבר לחכמים,  דין וסמכויותיהם, קידוש החודשים ע"י הללה יבת

 מנחת אשר, תשע"ז   [עבדינן

עמידה הקדמת דיו ת"ח או הושבתו, ]איסור לכבד ת"ח בפני ע"ה, כשמכבד את שניהם, סיתום טענות 

 [, כבוד ת"ח ושויון בבי"ד מול חובת כבוד התורה של היחידהבדל בין עדים לבעלי דיןבשעת גמר דין, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז)שמוע בין אחיכם( ]א, טז[ 

, מנהג בני ברק, מנהג ]בית דין קבוע בעיר, בזמן הזה אחד רוצה לדון בבי"ד ואחד רוצה בזבל"א

 ע"דבינת המשפט, תש  [ירושלים

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז  )כקטן כגדול תשמעון, ברש"י( ]א, יז[דין פרוטה כדין מאה 

ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין )  ]מסברא או מדאורייתא, גדר הדין[המוציא מחבירו עליו הראיה  

 הגר"א עוזר, תש"עטז[  א, ] (וגר

ושפטתם צדק בין )האם בי"ד יזכיר בפסק הדין שפלוני חייב בדיני שמים, ובאיזה נוסח יזכיר? 

 והגר"א גניחובסקי, תשע"טז[  א, ] (ואיש ובין אחיו ובין גר

שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין )האם מותר לדיין לומר 'איני יודע' כדי שיצא דין אמת? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   אה, תשע"גתורה והור  טז[א, ] אחיו ובין גרו(

  )לא תגורו מפני איש( ?האם מותר לדיין לחייב אדם בדין, מחמת אונס ממון או נפשות של הדיין

 נועם אליעזר, תשע"ח   ההגר"א גניחובסקי, תשע"   אורות הגבעה, תשע"ג   נוה ההיכל, תשע"ד  ]א, יז[

 במשנת הפרשה, תשע"ה  )לא תגורו מפני איש(  ]א, יז[הימנע מלדון אדם אלים? האם דיין חייב ל

ואצוה אתכם בעת ההיא את )  בגדר הלימוד בהקש -אחד מהם קרוב או פסול בדיני ממונות נמצא 

 שלמים מציון, תשע"ה [יח, א] (כל הדברים אשר תעשון

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

 , תשע"חהגר"א גניחובסקי  עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סג( איני יודע, לשנות בדיני נפשות[

 נועם אליעזר, תשע"ח להרכב רחב יותר[]העברה הוספת דיינים 

 אשכול יוסף, תשע"ח דיני בני נחבבית דין, מול  תורהפסקי דין 

 ה"מאור השבת, תשעהצדק האלוקי במערכת המשפט 

 שיעורי הרב מנשה רייזמן שליט"א, תשע"ז  בית דינו של משה ובית דינו של אהרן 

עיון הפרשה, ]לא תענה על רב, לסתור דבריו[ כיצד ישב משה רבנו לשפוט את העם הרי היה מלך? 

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' ע( יד תירוצים   תש"ע )עמ' עא(

 תורה והוראה, תשע"דמינוי שופטים ודיינים בהלכה  

 עומקא דפרשא, תשע"דכפיה על לפנים 'משורת הדין'  

רין, סמכותו של ]בי"ד הגדול או סנהדסמכות הסנהדרין להוספת שטחים בירושלים ובמקדש 

 הגר"א עוזר, תשע"ו [, הצורך בנביא ומלךמשה

 משפט שלום, תשע"זשטר בוררות?  סמכות בתי הדין בזמננו, והאם ניתן לכוף לחתום על
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משפט שלום, סמכותם החוקית של בתי הדין לממונות ובתי הדין הרבניים, בדיני ממונות כיום  

 תשע"ז

 שלמים מציון, תשע"ח ]יבוא בשלום, מניעת גלגול[זמינות בית הדין 

]היתר בית דין לכך, שימוש בערכאות לצורך איום בלבד, דיון בבי"ד אחר שדנו  הליכה לערכאות

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח   (זח )עמ' סאספקלריא, תשע" בערכאות[

שראל שאינו ציית דינא ]תניית שיפוט, ערכאות, הסכם עם יסעיף בחוזה המפנה לדיון בבית המשפט 

 בינת המשפט, תשע"ו וודאי יפנה לערכאות, הסכם עם גוי[

]אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, ביאור דיין שאינו יושב בדין האם יכול לייעץ לאחד הצדדים 

 בינת המשפט, תשע"ו יונה ועוד[ המשנה באבות לרמב"ם ורבנו 

, האם לוקים על לאו זה, דבר המסור הגון, האם חייב לפעול לפיטוריו]מינה דיין שאינו  דיין שאינו הגון

 , תשע"חהגר"א גניחובסקי  [ללב

 משפט שלום, תשע"זדיין שחיווה דעתו בעבר האם יכול לדון? 

]מתי חייב, האם ראוי לדרוש נימוקים, האם מועיל תנאי ין לנמק החלטותיו? האם חובה על בית הד

 תורה והוראה, תשע"ו  קודם הדיון לפטור את ביה"ד מלנמק? המנהג הרווח כיום[

מאה, אין מעבירין על המצוות, התור בהלכה, האם ]דין פרוטה כדין הקדמת דיון גדול לדיון קטן 

מצוות השיפוט היא בירור ההלכה, או הכרעת הדין והצלת עשוק מעושקו, מדוע אין מברכים על מצוות 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   )אלה הדברים( ]א, א[ עשיית משפט, עני ועשיר בדין[

קב ונקי, ]בי דינא בתר בי דינא לא דייקי, דברי הספורנו בעצת יתרו[ בית דין לערעורים בדין העברי 

 תשע"ח

 כאיל תערוג, תשע"ז [זצ"ל]מדברי הגראי"ל שטיינמן תפקיד בית הדין 

 ג"מאור השבת, תשע[  כא, א]הלכות דיינים בזמן הזה  

 ד"מעינות מהרצ"א, תשע[  כא, א]פשרה בבית דין  

בהלוואה עבד לווה לאיש מלוה, בית דין בעירו או בית דין חשוב, דין או ] הנתבע התובע הולך אחר 

תקנה, האם לנתבע זכות לבחור מקום דיון השונה ממקום מגוריו, מה נקרא סמוך לעירו, עיר שיש בה 

בי"ד המקובל על הציבור מול בי"ד קהילתי, בחירת הרכב דיינים באותו בית דין, מקום שני בתי דין, 

התביעה בין בעל לאשתו, כשאחד מהם עזב את מקום המגורים המשותף, כאשר שניהם עברו לעיר 

 עולמות, ריז  בין אב לבןאחרת, מקום מגורי הנתבע השונה ממקום עסקו, תביעה בין שותפים, 

]לשנות מפני השלום, במחיצת הקב"ה אין מקום לשנות, מקצת סנהדרין פרשו ממרדכי מחיצת האמת 

זרע ברך,  )לא תגורו מפני איש( ]א, יז[ כי שינה מפני כבוד המלכות ואי אפשר להתנהג כך בסנהדרין[

   תשע"ח

]מקור הדין, האם הוא מדאורייתא, סמכות הפקעת ממון או גם הקנאתו לאחר, הפקר בית דין הפקר 

יתא, הקשר בין 'דינא דמלכותא' להפקר בי"ד,  יהאם לכל דיין או רק לבי"ד חשוב, קנין דרבנן לדין דאור

 עולמות, קסח וראת שעה, לישראל ולגוי[בתקנות קבועות ובה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47198
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/212_01_77_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/212_01_77_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_14_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_30_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/212_01_77_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_19_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/127_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/127_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_18_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/217-o.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/168_ok4.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 דברים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 י שלאבתנאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 תפילת הדרך נושא בפרשה:

 

 שלמים מציון, תשע"ו  , יט[א( ]ונלך את כל המדבר הגדול והנורא) תפילת הדרך

ונלך את כל המדבר )אמר תפילת הדרך ורוצה לחזור, האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   נר יששכר, תשע"ג   , יט[א( ]הגדול והנורא

 מעדני אשר, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז' לשלום'או  'בשלום'לך 

, רשאי לברך גם בדרך פחותה מפרסה במקום סכנההאם , שיעור פרסה, יעור ההליכהש]תפילת הדרך 

בירור הזמן המדוייק אימתי לומר , זמן התפילה, שיעור פרסה למעשהחישוב , בתוך העירבנסיעה 

מחמת או דין בעוברי דרכים  מהקב"ה לפני שיוצא לדרך, נטילת רשות, תפילת הדרך לאחר שיצא מהעיר

היה , התפלל ופעם אחת, או בכל יום ויום תפילת הדרך תפלליהאם  מצא בדרך כמה ימיםנ, חשש סכנה

מהר"ם מרוטנברג היה , נמלך ויצא ממנה, האם צריך להתפלל פעם נוספתו בדעתו ללון באמצע הדרך

סמיך תפילת הדרך לתפילת האם רשאי לה, הפותחת ב"ברוך" מסמיך את תפילת הדרך לברכה אחרת

, וכיצד בעמידהחיוב ברכת הדרך , לעיכובאשיוצא לדרך, והאם סמיכות תפילת הדרך היא  לפנישחרית 

, כאשר עבור אחריםאמירת תפילת הדרך , במטוסאו בנסיעה  בספינהבהפלגה , במכוניתינהג הנוסע 

 עולמות, ריט  [לדרך הנהגות וסגולות ליוצא, כבר בירך לעצמו

 שלמים מציון, תשע"ו  ]להתפלל בתוך העיר, הולך לדבר מצוה[תפילת הדרך 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דתפילת הדרך וקפיצת הדרך 

ליוצא לדרך, פעם אחת ביום, הישן בלילה בדרך, יסמיך לברכה אחרת,  ]נוסח, עצותדיני תפילת הדרך 

הלכה      הלכה יומית, יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו   דברי הלכה, תשע"ו נשים, לצאת בשמיעה מרמקול[

 מאור השבת, תשע"ז   יומית, ח"ב

 דברי שי"ח, תשע"ו  שו"ת בהלכות תפילת הדרך מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

 

 ברכת הגומל נושא בפרשה:

 

 כאיל תערוג, תשע"ד  ]קרבן תודה[הכרת הטוב 

 זרע ברך, תשע"דהקדיש קרבן שלמים להודאה על נס, הרי הוא קרבן תודה  

 שלמים מציון, תשע"ו  נחשב סכנה שניצל ממנהדיני ברכת הגומל, מה 

 זרע ברך, תשע"ו  ]מדוע אומר על עצמו שהוא 'חייב'[נוסח ברכת הגומל 

]ברח מבית האסורים, יצא מבית האסורים בחו"ל וטס לארץ יברך נושאים שונים בברכת הגומל 

 מעדני אשר, תשע"ד  עמיים[פ
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_74.pdf
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 מעדני אשר, תשע"ז  ברכת הגומל לנשים

 זרע ברך, תשע"ו ברכת הגומל להולך מעיר לעיר 

 שלמים מציון, תשע"ז  ]בשכיחא היזקא[שלוחי מצוה אינם ניזוקין 

 זרע ברך, תשע"ז  ]מקום מרעה או מקום שומם[לברכת הגומל  'מדבר'הגדרת 

י שהיה , יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומארבעה צריכים להודות]ברכת הגומל 

[ כשיגיעו ליישוב,  מדבריות]במקום הולכי  דרכיםחבוש בבית האסורים ויצא, הרמב"ם כתב: הולכי 

בין מנהג צרפת ואשכנז לבין מנהג ספרד, חיוב 'ברכת הגומל' בהפלגות  ביסודות 'ברכת הגומל'ההבדלים 

נסיעה במנהרות קצרות בים, ובהפלגות לשם טיול ודיג סמוך לחוף, בהפלגה בנהרות גדולים או ב

, בנסיעה במטוסיםשמתחת לים, לנוסעים ברכבם או ברכבת, ממדינה למדינה דרך מדבריות או יערות, 

מעל הים או מעל יבשה, בטיסות קצרות, בטיסות 'פנימיות' באותה מדינה, הולכי דרכים החונים ללינת 

 עולמות, סז   עומקא דפרשא, תשע"ה   לילה וממשיכים, בנסיעה מעיר לעיר בזמנינו[

 זרע ברך, תשע"ו  ]הגומל לחייבים, אל תהי רשע בפני עצמך[נוסח ברכת הגומל 

 ג"ברך, תשע זרע  מילתא?  פרסומי שבקדושה, או דבר עשרה, מדין בפני הגומל ברכת

הגר"א גניחובסקי,   [יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר 30]תוך ברכת הגומל, כשלא היה מודע להצלה 

 תשע"ג

, שמעתתא עמיקתא  ]הגומל לחייבים, לשנות ממטבע של חכמים, מדין חינוך[ ברכת הגומל לקטן

  תשע"ב

וישמע משה,   ]חייב מדין חינוך, ושונה מברכת הגומל[ ברכת 'שעשה לי נס במקום הזה' לקטן

 תשע"ד

 

 ישיבת וקנין ארץ ישראלנושא בפרשה: 

 

    יבת מיר, תשע"ויש    פניני מנחת חינוך, תשע"ו   תורה והוראה, תשע"ה  מצות ישוב א"י בזמן הזה

 דברי שי"ח, תשע"ד

, בזמן החורבן, חיובולא  הבטחהאו רק  "יא את ליישב מצוה יש האם]מצות ישוב ארץ ישראל  

ללא  קניית קרקע, בחו"ל כשפרנסתועל כל יחיד, פרטית  על האומה, או כללית, קיומיתאו  חיובית

על ידי מי שעדיין אינו שומר מצוות, ישוב בארץ ע"י  ישוב הארץ, אמירה לנכרי בשבתהתיישבות בה, 

אשר ליהודה,   בה[ מעלת הישיבהתמיכה מחו"ל, כשהוריו המבוגרים בחו"ל זקוקים לו, טעם המצווה, 

 עולמות, רסה   תשע"ד

 יוסף, תשע"ד אשכולמדוע לא ביקש משה רבינו להיכנס לארץ ישראל לקיים מצוות ישוב הארץ? 

]יצוא פירות הארץ לחו"ל, אליעזר עבד אברהם, המתפרנס מחו"ל  הערות במצוות ישוב ארץ ישראל

  מעדני אשר, תשע"ה  האם אינו מיישב את הארץ[
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, דין המקום בארץ ]האם רשאי לשמור שבת ?תגוי בארץ ישראל, האם חייב בכל תרי"ג המצוו

מלאכת   )רב לכם שבת בהר הזה( ]א, ו[ [ישראל הוא משפט התורה, וגוי גם חייב לנהוג כמנהג המקום

 מחשבת, תשע"ז

 הגר"א עוזר, תשע"ו  ]קנין ארץ ישראל[מה שקנה עבד קנה רבו 

 מעדני אשר, תשע"זמדוע הכניס אברהם אבינו את שרה לסכנה? 

 אשר ליהודה, תשע"ד   הגר"א עוזר, תשע"א  קנין חזקה בקרקע

קולמוס  ]ישוב הארץ, יחוס, קדושת הארץ, חכמת הארץ[מעלה ומצוה לשאת אשה מארץ ישראל 

 יוסף, תשע"ח

]עבר הירדן המזרחי, דעת הרמב"ן הר"ש ורש"י, גבול עולי מצוות ישוב ארץ ישראל היכן נוהגת? 

 הגר"א עוזר, תשע"א   ח[ א,] (או ורשו את הארץוב)מצרים[  

לידם בהיתר,  ]ברית בין הבתרים, טהרו בסיחון, הגיע האם ירשו ישראל גם את ארץ עמון ומואב?

מארצו  תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך אל תצר את מואב ואל) עד ולא נכנס לארץ ישראלמשה עמד בגל

 נועם אליעזר, תשע"ח  ]ב, ט[ ה(ער ירוש ירושה כי לבני לוט נתתי את

אל תצר את מואב ) ]בזמן משה, ובימי המשיח[ קיני קניזי וקדמוניאומות ב תיתהתגרות מלחמאיסור 

נועם אליעזר,   ]ב, ט[ ה(ער ירוש מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך ואל

 תשע"ח

 משמרת הכשרות, תשע"ד   זתשע"   נר יששכר, תשע"ב  והזהירות בקיום המצוות בה -"י ישוב א

 בארה של תורה, תשע"ז   תשע"זשי"ח, דברי האם יש ענין לטייל ד' אמות חדשות בארץ ישראל  

 עומק הפשט, תשע"וגבולות ארץ ישראל בצפון   -טיולים לצפון הארץ 

מצות יישוב ארץ ישראל והיציאה ממנה ] ארץ ישראליציאה מ - לאילת לטיול ונופשיציאה 

העיר אשקלון, שתי , ב' קדושות בארץ ישראל, כיבוש אילת, איסור יציאה מבבל, מדאורייתא או מדרבנן

יו"ט שני של גלויות ת, הפרשת תרו"מ באילת, שמיטה באיל, העיר עכו, ערי רקם, שתי ערי אשקלון

ירחון האוצר )יח(,   [איסור יציאה מארץ ישראל לאשה, "ד לחזוריציאה מארץ ישראל ע, ערי הנגב, באילת

 (קצאתשע"ח )עמ' 

טיולים בצפון הארץ ]הגבול הצפוני של    איסור יציאה  ]עלוני "עומק הפשט"[יציאה מארץ ישראל לטיול 

 של א"י[ טיולי חופים שיט ושחיה ]גבולה המערבי   א"י[

יציאה לראות , יציאה לקברי צדיקים בחו"ל, מעלת ישיבת ארץ ישראל] יציאה מארץ ישראל לחו"ל

  עין יצחק, תשע"ח [ פלאי הבריאה

מפקיע ממצוות  -הרשב"ם  טעמים לאיסור יציאה מהארץ לחו"ל:] לחו"ל רץ ישראליציאה מא

לחזור, י, כשדעתו משום מצות יישוב א" -משום קדושתה של א"י. הרמב"ן  -התלויות בה. הרמב"ם 

לראיית  , להשתטח על קברי צדיקים , כיבוד אב ואםללשאר מצוות, , לישא אשה וללמוד תורה ולסחורה

 (קפאירחון האוצר )יח(, תשע"ח )עמ'   [היוצא לדבר מצוה המותרת, אין זה אלא ע"ד לחזור, פני חברו

 (, קמאזנאספקלריא, תשע"ח )עמ' חובת ידיעת גבולות ארץ ישראל  
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 דברים לחורבן הבית הקשר בין פר'נושא בפרשה: 

 

]כיצד שקולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות  שהובילה לחורבן הבית? 'שנאת החינם'מהיכן נבעה 

]א,  )בשנאת ה' אותנו( חמורות, מדוע מלכות אדום נמשלה לחזיר ומלכות בבל לגמל ומה ההבדל ביניהם[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע  כז[

]כיצד זכה נבוכדנצר להחריב את בית המקדש, כיצד זכה לכך טיטוס, מדוע מדוע פחד משה מעוג? 

שיעורי הרב  [ א ג,)ויצא עוג( ]נבנה המקדש בחלקו של בנימין, כיצד ניתן לזכות לבניין בית המקדש?[ 

 רוזנבלום, תשע"א

]מדוע היה חמור מחטא העגל, מדוע דווקא יוסף בכה על שני בתי עיקר הכעס בחטא המרגלים 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  [כו א,)ולא אביתם לעלות( ]המקדש[ 

]הדמיון שבין חטא אדם הראשון לחטא שהוביל לחורבן הקשר בין פרשת דברים לתשעה באב 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד [ א א,)אלה דברים( ] הבית?[

במה חטאו ישראל  -]גדול יותר, מדוע 'גם בי התאנף ה' בגללכם' ל אומות העולםכיבוד אב ואם אצ

הקשר שבין כיבוד אב לבניין בית המקדש כפי שבא לידי ביטוי באבנו של בנימין שנמצאה במי מריבה, 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב )גם בי התאנף..( ]א, לז[  אצל דמא בן נתינה[

 שבילי פנחס, תשע"ג  )אלה הדברים( ]א, א[הקשר בין פרשת דברים לבין תשעה באב 

 

 שאר עניני הפרשה:

 

   )אלה הדברים( ]א, א[סק מלהיות כבד פה כשמסר משה לבני ישראל את 'משנה תורה', פ

 מלאכת מחשבת, תשע"ח

)אלה הדברים( כשמסר משה לבני ישראל את 'משנה תורה', ביאר אותה בכל שבעים הלשונות 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   ]א, א[

בהעברת המצוות לעם ישראל קיים משה שני ציווים העברת נבואה שקיבל, ולימוד התורה 

   )אלה הדברים( ]א, א[ ]מהלכות נבואה אין צורך בביאור הפרטים והעומק, אך מהלכות תלמוד תורה כן[

 מלאכת מחשבת, תשע"ח

   )אלה הדברים( ]א, א[ []ידור במקום רבו, מפני שרי גברתי אנוכי בורחתתוכחה מרב הקבלת מעלת 

 אורות הגבעה, תשע"ז

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

 "זכאיל תערוג, תשע  )אלה הדברים( ]א, א[דרך התוכחה וצורתה 
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    אשכול יוסף, תשע"ג  )ויהי בארבעים שנה( ]א, ג[חיוב תוכחה רק בסוף ימיו, או בכל פעם? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  )ויהי בארבעים שנה( ]א, ג[מדוע אין מוכיחין רק סמוך למיתה? 

 במשנת הפרשה, תשע"ד  )הבו לכם אנשים חכמים ונבונים( ]א, יג[שיקול דעת תורני בקביעת ההלכה 

)ראשים ? מטריחים את הציבור לעמודכש סתכהים לבית ים להגיע אחרוהאם מותר לרב

 מעדני אשר, תשע"ח טו[( ]א, םעליכ

 פניני אור החיים, תשע"ז  הארץ, ברש"י( ]א, כה[ )ויאמרו טובה ?מי אמר "טובה הארץ"

 )אוכל בכסף תשבירני ואכלתי( ]ב, כח[כיצד אסרו חכמים "פת עכו"ם" המפורש בתורה להיתר? 

 מעדני אשר, תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ז

תי ת)אל תירא אותו כי בידך נ ת[יליל]הכוונה הפם מקבל שכר? ה האעשה מעשה טוב אך בכוונה רע

 נועם אליעזר, תשע"ח אותו ואת כל עמו( ]ג, ב[ 

כמעט כסדום היינו כעמורה דמינו(  -)מתוך ההפטרה ההבדל בין חורבן הארץ למהפכת סדום ועמורה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ]ישעיהו א, ט[

]ישעיהו  ובפרישכם כפיכם אעלים עיני מכם( -)מתוך ההפטרה   נים ובתפילהפריסת כפים בברכת כה

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב  א, טו[

 

 

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comובת  יש לשלוח את המילה 'צרף' לכת
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