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    תשעה באבו - פרשת דברים

 (חינם )קישורים להורדה
  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 'צוף'מבית  - 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

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 היא שיחתי

 ות בפרשההמצו

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 בשבתו מדי שבת

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מים זכים

 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

 עומק הפרשה

 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

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 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%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%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&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%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%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%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&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%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&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%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=
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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

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 סדרי בית הדין נושא בפרשה:

 תפילת הדרך נושא בפרשה:

 ברכת הגומל נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: ישיבת וקנין ארץ ישראל

 נושא בפרשה: הקשר בין פר' דברים לחורבן הבית

 

 ... פרשהשאר עניני ה

 

 מענייני דיומא: 

 שבת חזון ]דינים ומנהגים[ .א

 תשעה באב ]דינים ומנהגים[ .ב

 תשעה באב שחל בשבת ]דינים ומנהגים[ .ג

 תשעה באב ]באגדה[ .ד

 אבלות על ירושלים וזכר לחורבן .ה

 החורבן הצפיה לגאולה והבנין .ו

 

 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 עליכםוואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים ויד) דיני כבוד ומורא בדיינים

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ג  ]טו

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

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=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/108_18_77.pdf
file:///C:/Users/dvorae.DVORA/Desktop/Downloads/דיני%20כבוד%20ומורא%20בדיינים
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_214_73.pdf
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 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 וואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים ויד)  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  )שמוע בין אחיכם( ]א, טז[עור, נתכוין לבשר חזיר[ 

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

 נשיח בחוקיך,  תשע"ה  )שמוע בין אחיכם( ]א, טז[ד הגר"נ קרליץ שליט"א "נהגות בית הדין, מביה

]נמסר הדבר לחכמים, לא תסור, שליחותייהו בתי הדין וסמכויותיהם, קידוש החודשים ע"י הלל 

 מנחת אשר, תשע"ז  עבדינן[ 

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

 בשעת גמר דין, הבדל בין עדים לבעלי דין, כבוד ת"ח ושויון בבי"ד מול חובת כבוד התורה של היחיד[

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

, מנהג בני ברק, מנהג ]בית דין קבוע בעיר, בזמן הזה דון בבי"ד ואחד רוצה בזבל"אאחד רוצה ל

 בינת המשפט, תשע"ד  [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

]עדות כתובה האם היא כעדות בפני בעלי הדין, עדות קבלת עדות ב"סקייפ" או "וידיאו קונפרנס" 

ית הדין, ברמקול האם היא כשמיעת קול העדים, עדות בסקייפ האם היא עדות בפני בעלי הדין ובפני ב

 בינת המשפט, תשע"ח  קבילות ראיות[

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   תורה והוראה, תשע"גטז[  א, ] אחיו ובין גרו(

לאחזוקי , ורע חובו תוך זמנואין אדם פ, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו]לא תכירו פנים במשפט 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ט   [איניש בגנבי לא מחזקינן

  )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[האם דיין חייב להימנע מלדון אדם אלים? 

עד כמה חייב דיין לסכן  .האיסור חל רק לאחר שהדיין יודע להיכן הדין נוטה]לא תגורו מפני איש 

שבתורה הנדחים מפני מדוע שונה איסור "לא תגורו" משאר איסורים , במקום סכנה ופיקוח נפש .עצמו

הטיית .  במקום הפסד ממון לדייןש. גם על איסור גזל והפסד אחרים צריך למסור נפהאם . פיקוח נפש

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47198
http://beinenu.com/alonim
https://www.youtube.com/channel/UC2g9B52uuAIiDJy_eI2klow/featured?disable_polymer=1
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_04_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_44_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_44_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_44_7.pdf
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האם בורר רשאי ר. בורר מוסכם ושאר ממוֵני ציבו על דיין או גם. תחולת הדין על דין במקום פיקוח נפש

ע להלכה שעמי הארץ יתרעמו עליה, מגיד שיעור המגי. להסתלק מלדון לאחר שהתחיל בהליך בוררותו

מעשה שהיה עם הגר"ע יוסף ששוחט . האם ידלג עליה או שהוא מצווה באיסור "לא תגורו מפני איש"

 עולמות, תקה [ "איים על חייו, ואף על פי כן החמיר לשבת בדינו "פן ימצאוהו שוב בקלקלתו

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

 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 

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

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

 אשכול יוסף, תשע"חפסקי דין תורה בבית דין, מול דיני בני נח 

 מאור השבת, תשע"ההצדק 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[ נו לשפוט את העם הרי היה מלך? כיצד ישב משה רב

 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'  

]בי"ד הגדול או סנהדרין, סמכותו של סמכות הסנהדרין להוספת שטחים בירושלים ובמקדש 

 הגר"א עוזר, תשע"ומשה, הצורך בנביא ומלך[ 

 משפט שלום, תשע"זסמכות בתי הדין בזמננו, והאם ניתן לכוף לחתום על שטר בוררות? 

משפט שלום, וקית של בתי הדין לממונות ובתי הדין הרבניים, בדיני ממונות כיום  סמכותם הח

 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   ז(אספקלריא, תשע"ח )עמ' ס בערכאות[

]תניית שיפוט, ערכאות, הסכם עם ישראל שאינו ציית דינא סעיף 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 המשנה באבות לרמב"ם ורבנו יונה ועוד[ 

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

 תשע"ט   הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  ללב[

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

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

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/505.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_08_09_10_11_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_44_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/202_48_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_17_18_19_20_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_17_18_19_20_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_18_19_20_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_17_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_17_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_18_76_0.pdf
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/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/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_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_19_76.pdf
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 משפט שלום, תשע"זדיין שחיווה דעתו בעבר האם יכול לדון? 

]דין פרוטה כדין מאה, אין מעבירין על המצוות, התור בהלכה, האם 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[ לערעורים בדין העברי  "דבי

 תשע"ח

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

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

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

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

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

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

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

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

]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

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

האם לכל דיין או רק לבי"ד חשוב, קנין דרבנן לדין דאורייתא, הקשר בין 'דינא דמלכותא' להפקר בי"ד,  

 עולמות, קסח בתקנות קבועות ובהוראת שעה, לישראל ולגוי[

 

 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"זלך 'בשלום' או 'לשלום' 

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

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

מחמת מהקב"ה לפני שיוצא לדרך, או דין בעוברי דרכים  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

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

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/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
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_57_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_74.pdf
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 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

, וכיצד בעמידהחיוב ברכת הדרך , יכובאלעשיוצא 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

 שמעתא עמיקתא, תשע"טהנוסע מירושלים לבני ברק האם צריך לומר "תפילת הדרך"?  

 (עהאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  - פניני הלכה  מעלת עמידה בתפלת הדרך 

 

 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  שב סכנה שניצל ממנהדיני ברכת הגומל, מה נח

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

]כשעלה לתורה יברך לפני קדיש או לאחריו, הקשר בין ברכת הגומל לקריאת תורה, חולה ברכת הגומל 

בליל ומל בקריאת התורה גשנרפא או בעל ברית בשבת שהוא אבל ואינו יכול לעלות לתורה, ברכת ה

שמחת תורה, ברכת הגומל בלילה, אין קרבן בלילה, בעמידה או בישיבה, ברכת הגומל בשבת אף שאין 

מקריבין תודה בשבת, אין אומרים מזמור תודה בשבת, ברכת הגומל בנשים, חיוב עליה לתורה לבעלה 

  שיערי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט של יולדת[

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

 מעדני אשר, תשע"ד  עמיים[פ

 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 

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

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47198
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/219.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_05_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_12_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_25_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_25_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_10_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_13_77.pdf
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 בתנאי שלאו 
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 שינויים

 

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

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

, בנסיעה במטוסיםממדינה למדינה דרך מדבריות או יערות, שמתחת לים, לנוסעים ברכבם או ברכבת, 

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  גומל לחייבים, אל תהי רשע בפני עצמך[]הנוסח 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 כשלא היה מודע להצלה ברכת הגומל, 

 תשע"ג

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

  תשע"ב

]ע"י הקטן, ע"י אביו, ע"י סבו, בנוכחות הקטן, ברכת עשה לי נס  ברכת הגומל לקטן שניצל מסכנה

 רץ כצבי, תשע"ט וברכת הגומל[

]כשעובר מעל ים האם נידון כיורד הים, ובמנהרה שתחת הים, מי שאינו ברכת הגומל בטיסה באויר 

מברך האם הוא מחמת ספק ברכה או מחמת ודאי, ת"ח לא היה נכנס לגדר הספק, בעל עגלה מקצועי 

  קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כג(-פרקי עיון מרבותינו לבית בריסק יודע לא להיכנס לבוץ[

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

 תשע"ד

 

 נושא בפרשה: ישיבת וקנין ארץ ישראל

 

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

 דברי שי"ח, תשע"ד

שתם', קדושת ארץ ]קדושת הכיבוש, כיבוש ארץ ישראל בזמן הזה, מצוות 'והורכיבוש ארץ ישראל 

 עומקא דפרשה, תשע"ו ישראל ע"י הכיבוש, כיבוש מלך המשיח[

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

ללא  קניית קרקע, כשפרנסתו בחו"לעל 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

 נועם אליעזר, תשע"ח]האם יהושע או ירבעם כבשם[ הורשת שבעת האומות בארץ ישראל 

 אשכול יוסף, תשע"דב הארץ? מדוע לא ביקש משה רבינו להיכנס לארץ ישראל לקיים מצוות ישו

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

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/25_17_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/67.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_31_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_33_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_22_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_03_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_43_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/265_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_02_76.pdf
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]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[

]האם רשאי לשמור שבת, דין המקום בארץ  ?גוי בארץ ישראל, האם חייב בכל תרי"ג המצוות

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

 מחשבת, תשע"ז

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

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

קולמוס  ארץ[]ישוב הארץ, יחוס, קדושת הארץ, חכמת המעלה 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[  

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

ך מארצו אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן ל)[ משה עמד בגלעד ולא נכנס לארץ ישראל

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

אל תצר את ) ]בזמן משה, ובימי המשיח[ קיני קניזי וקדמוניאומות ב תיתאיסור התגרות מלחמ

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

 אליעזר, תשע"ח

 שמרת הכשרות, תשע"דמ   תשע"ז   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 ] יציאה מארץ ישראל - 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, ישראל ע"ד לחזוריציאה מארץ , ערי הנגב, באילת

 תשע"ח )עמ' קצא(

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

 טיולי חופים שיט ושחיה ]גבולה המערבי של א"י[   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  -טעמים לאיסור יציאה מהארץ לחו"ל: הרשב"ם ] 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, , שא אשה וללמוד תורה ולסחורהלי

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

 (, קמאזנאספקלריא, תשע"ח )עמ' חובת ידיעת גבולות ארץ ישראל  

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/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_03_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_03_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_03_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_44_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_44_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_44_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_44_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_29_30_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_29_30_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/77_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_72_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_74_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_87_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_41_78.pdf
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 ותעשרלצפיה 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

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קיח(  ראל לחו"ל לביקור קרוביםיציאה מארץ יש

 

 דברים לחורבן הבית נושא בפרשה: הקשר בין פר'

 

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

)בשנאת ה' אותנו( ]א,  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 )ויצא עוג( ]ג, א[  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 כעס בחטא המרגלים עיקר ה

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

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

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

במה חטאו ישראל  -]גדול יותר, מדוע 'גם בי התאנף ה' בגללכם'כיבוד אב ואם אצל אומות העולם 

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

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

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

דברים המסוגל לתשובה ולזרע של קיימא  תשעה באב אנו מתחילים ספר שלפני בשבת

 שבילי פנחס, תשע"ט   המקרבים את הגאולה

 

 שאר עניני הפרשה:

 

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

 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

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/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_44_78.pdf
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 ותעשרלצפיה 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

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

  )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[לימוד זכות על יהודים 

 כאיל תערוג, תשע"ז)אלה הדברים( ]א, א[  דרך התוכחה וצורתה 

    אשכול יוסף, תשע"ג  )ויהי בארבעים שנה( ]א, ג[פעם? חיוב תוכחה רק בסוף ימיו, או בכל 

 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 לעמודכשסת כהים לבית ים להגיע אחרוהאם מותר לרב

 מעדני אשר, תשע"חעליכם( ]א, טו[ 

תי, היא שיח )שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק( ]א, טז[  [, ביקורת, לדון לכף זכות]תוכחהכיצד מבקרים? 

 תשע"ט

 כלי יקר, תשע"ט   [ב( ]א, כותקרבון אלי כולכם) ביזוי כבוד חכמים -סיבת גלות ישראל 

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

 היא שיחתי, תשע"ט   )ותרגנו באהליכם( ]א, כז[נות על מה ולמה נרג

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

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

)אל תירא אותו כי בידך נתתי  ]הכוונה הפלילית[עשה מעשה טוב אך בכוונה רעה האם מקבל שכר? 

 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   פריסת כפים בברכת כהנים ובתפילה

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב  א, טו[

 

 שבת חזון ]דינים ומנהגים[ מענייני דיומא:

 

 ירחון האוצר )ו(, תשע"ז )עמ' יח(   לבישת בגדי חול בשבת חזון

 דברי שי"ח, תשע"וקנייבסקי  שליט"א  הנהגותיו של הגר"ח  -דיני שבת חזון 

]לבישת בגדים רבים בכדי ללובשם אח"כ בימות החול, מכין לבישת בגדים מכובסים בשבת חזון 

 מאור השבת, תשע"ז משבת לחול[

 (14לקראת שבת מלכתא, תשע"ז )עמ' זמירות שבת וניגוני התפילה בשבת חזון  

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/114_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_79_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_79_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_79_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_79_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/186_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_79_79_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_44_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_44_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_44_77.pdf
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 ותעשרלצפיה 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

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

פניני חשוקי , כיצד ינהג? ן על יין, על דעת כן שקטן ישתה, והקטן ברחהבדיל במוצאי שבת חזו

 חמד, תשע"ח )עמ' טו(

אז  ]חומר קריאה מומלץ לשבת חזון, בפרט לאחר חצות היום[ מבית אז נדברו -בשובי לירושלים 

 תשע"ט   עמ'( 77נדברו, תשע"ח )

קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'  - דברי אמת  ]הגר"ד יפה זצ"ל[האבל על חורבן בית המקדש  -שבת חזון 

 נט(

]רפואה בשבת, גזירת שחיקת סמנים, נטילת ויטמינים ו'קלי צום' בשבת חזון להקלה על הצום 

 עומק הפשט, תשע"ח    תוספי מזון, מעורב במאכל, מכין משבת לחול[

 אשיחה בחוקיך, תשע"טשבת חזון  

שזהו החילוק בין ישראל  -המום בקרבנו של קיסר גרם לחרבן הבית  .א]תשעה באב  -שבת חזון 

ביאור הענין שעל ידי  .ג .להורות השגחת ה' -כל מה שרצה לקנות אזל מיד לפני כן מן השוק . ב .לעמים

הבית המקדש  -רחם על ציון כי הוא 'בית חיינו'  .ד .הבשורה טובה אי אפשר לו לנעול ולא לחלוץ נעלו

 משנת מהר"ל, תשע"ט  [יות לישראלהלב ומקור ח

 

 תשעה באב ]דינים ומנהגים[

 

 אכילה

 

פניני חשוקי חמד, חולה הצריך לאכול בתשעה באב, האם יאכל בשר ועל ידי כן יחסוך באכילה? 

 תשע"ח )עמ' כג(

פניני חשוקי האם אפשר לקבל תוספת יום הכיפורים ותשעה באב לענין אכילה ולא לגבי שתיה? 

 חמד, תשע"ח )עמ' כד(

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ל(מוביל מזון שחייבו אותו להוביל מזון גם בתשעה באב? 

]החובה לצום ביום תשעה באב, מדרבנן או הפטור מלצום בתשעה באב האם יאכל פחות מכשיעור 

מדברי קבלה, חולה ויולדת בתשעה באב, כשיכולים לצום חלק מהיום, כשיכול לצום חלק מהיום עדיף 

 ילה, היכן שהותר לו לאכול האם חייב לאכול פחות פחות מכשיעור[  ]הגר"י בורגר שליט"א[ביום או בל

 אבלות המקדש )עמ' פז( -בנתיבות ההלכה 

פול שיניים לא דחוף, כשמחמת כך אם ראוי הדבר בתענית ציבור, לילך לטי]איסור רחיצת פיו בתענית 

 האיחוד בחידוד, תשע"ט  [יצטרך לשטוף את פיו במים

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

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/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_78_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_172_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/268_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_05_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_76.pdf
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קולמוס יוסף,  ?]בסעודה המפסקת[חולה האוכל בתשעה באב, האם מותר לאכול שני תבשילין 

 תשע"ז

נטלו ידים שחרית ביום הכיפורים ובתשעה באב מי יאכיל לחם לחולה, גדול או קטן?  כשלא

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לא(

צום, שתה ]חולה שאוכל אם מחוייב עדיין לצום, שכח ואכל אם מתבטל ממנו ה חולה בתשעה באב

מים ולא בהוראת הרופא האם יכול גם לאכול, חולה שיכול לבחור בין ברבה פת לבין מעט בשר[ ]הגר"צ 

  אבלות המקדש )עמ' תקכ"א( -בנתיבות ההלכה וובר שליט"א[  

 

 תפילה וקינות

 

]בברכת המזון, בשאר תפילות, שכח 'נחם' היכן יזכיר, ההאם מקומה בבונה ירושלים חם' תפילת 'נ

 א(אבלות המקדש )עמ' ל -בנתיבות ההלכה בשומע תפילה או בברכת העבודה[ ]הגרב"ש סלומון זצ"ל[ 

חומרת שינוי נוסח התפילות , מקור תפילה זו] ?בתשעה באב 'נחם'האם אפשר לשנות מנוסח 

עומק השפלות , על בזיונה של ירושלים ת,האם בזמנינו ירושלים שוב אינה מושפל, שנוסדו בהררי קודש

 עין יצחק, תשע"ט  [במושגי יסודי היהדות

]ומה בן "ציון" ל"ירושלים" בהלכה ובאגדה, מדוע, "בונה ירושלים" או "בונה ברחמיו ירושלים" 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' ח( בשמו"ע "בשובך לציון" ובברכת המזון "ובנה ירושלים"[

אבלות המקדש  -בנתיבות ההלכה ]הגרי"א חבר זצ"ל[ קריאת שמע בתפילין במנחה בתשעה באב 

 )עמ' כ"ד(

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א )עמ' יז(ציצית וטלית בתשעה באב  

 אי"ש, תשע"ז פניני  ]מנהגם של גדולי ישראל[קינות על השואה 

לא אמר שיר של יום בשחרית האם יכול להשלימו בזמן מנחה, כמנהג בני אשכנז בתשעה 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כז(באב? 

ת ובמנחה, מעוברת המתענה ]חולה, טעה ואכל, בשחרייחיד שאינו מתענה האם יאמר 'עננו' 

הגר"א גניחובסקי, והתחילה שמו"ע וחשה חולשה מסיימת תפילתה ומפסיקה את הצום האן תאמר עננו[ 

 תשע"ט   תשע"ז

 

 רחיצה נעילת המנעל ותספורת

 

]נטילת ידיים בבוקר, נטילת ידי הכוהנים לפני נשיאות כפים במנחה, כשנגע בנעלי רחיצה בתשעה באב 

שיעורי   תשעה באב, היוצא מבית הכיסא, מכשיר בידן בשירותים, שטיפת הפה, דאודורנט, הדחת כלים[

   ט"א )עמ' ז(הרב יו"ט זנגר שלי

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/90_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_31_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
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 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' כ(   שעה באבניגוב ידיים במגבות מכובסות בשבוע שחל בו ת

]הפטור מכך, חינוך קטנים לאבלות של רבים, נעלי נוחות שאינן איסור נעילת מנעלים בתשעה באב 

 תורה והוראה, תשע"ז מעור, למי שעובד בין גוים, ההולך בגשם[ 

וי מלכלוך או ]סוגי המגבונים, השימוש בהם בשבת, לניקשימוש בממחטות לחות בתשעה באב 

 אבלות המקדש )עמ' קטז( -בנתיבות ההלכה להתרענן[ ]הגר"א פרינץ שליט"א[  

]הגר"י זילברשטיין שליט"א[ גזירת צמת הראש של גבר ]קירוב רחוקים[ בליל תשעה באב 

 אבלות המקדש )עמ'  ק( -בנתיבות ההלכה 

 אבלות המקדש )עמ' תקכ"ח(      -בנתיבות ההלכה    ]הגר"צ וובר שליט"א[נטילת ידים במקום מצוה  

 (סוט )עמ' אוסף גליונות, תשע" - פניני הלכה  סיכה שאינה של תענוג בט"ב 

 

 תלמוד תורה

 

 [, תשע"ט )עמ' כג(202יתד המאיר] -ירחון תורני   פטור לימוד תורה באבל ובתשעה באב

שטרנבוך ]אמירת פרקי תהילים קודם ברכת התורה[ ]הגר"מ חיוב תלמוד תורה בתשעה באב 

 (אבלות המקדש )עמ'  נד -בנתיבות ההלכה שליט"א[ 

  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א )עמ' ו( ]תלמוד תורה באבל[? איסור ביטול תורה בתשעה באב

]פטורין מאבילות, אין להם שמחה בתלמוד תורה, לימוד תורה בתשעה באב לתינוקות של בית רבן 

 קולמוס יוסף , תשע"זכתינוק הבורח, שמחת המלמד[ 

 אבלות המקדש )עמ'  סז( -בנתיבות ההלכה  ]הגרא"נ ויג שליט"א[חיוב תלמוד תורה בתשעה באב 

 דברי הלכה, תשע"הלימוד תורה בערב תשעה באב  

 

 אבלות ואנינות

  

  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א )עמ' י(ומניעת תענוגים  אבלות

]חילוק דיני אבלות תשעה באב משאר אבלות, ובדברי המנ"ח והגרי"ז  הלכות אבלות בתשעה באב

דינים הם בתשעה באב, אבלות ותענית חמורה, והנפק"מ. טעם אחר לחומרות שהחמירו באבלות  דתרי

 ירחון האוצר )ו(, תשע"ז )עמ' לד(ת"ב באיסור רחיצה וכיבוס אף שהקילו בו בשאר דברים[  

 אבלות המקדש )עמ'  שכו( -בנתיבות ההלכה אבלות תשעה באב גדר  -פסקי הגר"א 

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

 

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/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_31_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_03_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_44_76.pdf
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 הלכות שונות

 

 [, תשע"ט )עמ' כה(202יתד המאיר] -ירחון תורני   לקט הלכות תשעה באב הקשורות לנשים

 תשע"ט  תשע"ח  תשע"ז  שמעתא עמיקתא, תשע"והלכות מצויות לתשעה באב  

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יד(  -פניני חשוקי חמד  כשאי אפשר לייבם כי אם בתשעה באב 

]קבלו על עצמם, דין טעימה, ודין מעוברות ומניקות, הכרזה בבית הכנסת ת בזמן הזה גדרי הצומו

מנחת אשר,  וקבלת תענית, רצו אין מתענים, רוב הציבור או רוב ישראל, להקל בצום משום הפסד ממון[

 תשע"ז

]מתחתן אחר יום כיפור, האם  המתחתן למחרת תשעה באב האם יתענה גם ביום חופתו?חתן 

   שיעורי הרב יו"ט זנגר, תשע"ז ניתן להקדים תענית יום החופה לכמה ימים קודם[

 שיעורי הגר"מ לובין, תשע"והלכות תשעה באב, ותשעת הימים  

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' י(איסור בניה בתשעת הימים  

 הרב זילברברג, תשע"זדיני תשעה באב  

אבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה לשאר הצומות  בענין ההבדל בין תשעה באב -פסקי הגר"א 

 שכה(

 אבלות המקדש )עמ'  קלג( -ת ההלכה בנתיבו]הגר"מ גבאי שליט"א[  פדיון הבן בתשעה באב

]עשיית מלאכה בתשעה באב, מול אמירת 'התכבדו מכובדים'[ מיחזי כיוהרא באבלות תשעה באב 

     ב(אבלות המקדש )עמ'  מ -בנתיבות ההלכה ]הגריב"צ במברגר זצ"ל[ 

 ]שינוי מנעלים, ביאור הסוגיא[ ]הגר"מ יעקבזון שליט"א[ מיחזי כיוהרא באבלות תשעה באב

     אבלות המקדש )עמ'  רלא( -בנתיבות ההלכה 

שיעורי הרב יו"ט זנגר  ]קימה בפני אביו, הליכה לבית הקברות, שאילת שלום[באב מנהגי תשעה 

  שליט"א )עמ' יב(

]דבר האבד, ניהול משא ומתן, רכישת חברה מתחרה[ ]צבי עסקים בתשעת הימים ובתשעה באב  

 אבלות המקדש )עמ' קיח( -בנתיבות ההלכה רייזמן[  

 נר יששכר, תשע"ח?  לגבות כסף על כךוהאם מותר לעושות קיטנה בתשעה באב 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )כה עמ'(הלכות תשעה באב  

]מלאכת דבר האבד אחר חצות, חליבה, ע"י ישראל או עכו"ם, צער בעלי  הערות בדיני תשעה באב

חיים, ההולך לצורך מצוה רשאי לעבור במים בהליכתו ובחזרתו, וההולך לצורך מניעת הפסד ממון מותר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זרק בהליכתו, וכשהולך לשתי מטרות מה דין חזרתו[   

 נשיח בחוקיך, תשע"ומשיעוריו של הגר"נ קרליץ שליט"א   -דיני תשעה באב 

 דברי שי"ח, תשע"והנהגותיו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א   -דיני תשעה באב 

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/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_78_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_44_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_44_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_44_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_78_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_78_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_08_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_03_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/240_78_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_44_76.pdf
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אוסף גליונות, תשע"ט  - פניני הלכה אם יש לסיים סעודת ברית מילה בע"ש ח' באב קודם חצות  

 (סח)עמ' 

האם יש חינוך לשעות ]? חינוך וספיה לקטן במנהגי בן המצרים, בתעניות, ובתשעה באבהאם יש 

 (פואוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  -בירור הלכה  [בתשעה באב, והאם קטנים אוכלים כדרכם בצום

 

 ]דינים ומנהגים[תשעה באב שחל בשבת 

 

 תשעת הימים ושבוע שחל בו

 

 הרב רובין, בני תורה, תשע"בן  ראשו םתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליותשעת הימים ו דיני

 וממות, תשע"ור   תשע"ח    מים חיים, תשע"ודיני תשעת הימים ות"ב שחל בשבת   

מהו מקור וטעם מנהג איסור אכילת בשר ושתיית יין ב'תשעת הימים'?  ]' תשעת הימים'אכילת בשר ב

האם מנהג האיסור הוא אף בבשר עוף? בשר שנשאר משבת, האם מותר לאוכלו בימי החול של 'תשעת 

כיצד  -"תיקו" בגמרא הימים'? האם מותר לאכול בשבת בשר שנתבשל בשבת לצורך חולה ונתרפא? כל 

 עין יצחק, תשע"ט[  פוסקים

 

 הבדלה

 

אספקלריא, תשע"ט )עמ' ( ודים]סיכום הלכות הרב ישראל מאיר פלמן[ )כג עמ תשעה באב שחל בשבת 

 סו(

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט   הגרמ"ב זילברברג, תשע"טדיני תשעה באב שחל להיות בשבת ונדחה 

]קבלת התענית, הבדלה, מעוברת ומינקת, דינים במוצאי הצום בשנה הלכות תשעה באב שחל בשבת 

 אזמרה לשמך, תשע"ט זאת ובדרך כלל[

 זילברברג, תשע"ח מ"בהגר -שיעורי ליל שישי   ליל תשעה באב שחל במוצ"שהבדלה ב

]אם צריך לאכול פחות מכשיעור, אשה לעצמה, אשה לחברתה, ה באב למי שאוכל הבדלה בליל תשע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  בעל הצם לאשתו, אם חייב לאכול רק בבוקר[

בנתיבות  ]לנשים, ולגברים החייבים לאכול[ ]אדמו"ר מערלוי זצ"ל[הבדלה בתשעה באב שחל בשבת 

 אבלות המקדש )עמ'  צא( -ההלכה 

שמעתא עמיקתא, ? האם הפטורים מצום תשעה באב החל במוצ"ש חייבים להבדיל על הכוס

 תשע"ו

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/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_78_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_292_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_342_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_147_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_78_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_44_79.pdf.
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_128_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_42_76.pdf
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?  האם נקרא בר חיובא האם אדם בריא יכול לעשות הבדלה בתשעה באב לחולה שצריך לאכול

 מעדני אשר, תשע"ט

מעדני אשר,   האם השנה שהצום נדחה למוצאי שבת האם מותר לעשות הבדלה באמצע השבת?

 תשע"ט

]לא שתה כי לא אי"ל שטיינמן זצ"ל בהיותו סנדק בברית בתשעה באב שנדחה הנהגת הגר

שיעורי ליל שבת הבדיל, חשש לדברי החזו"א שאין כיום חמר מדינה, ועל יין לא רצה להבדיל בת"ב[  

  שליט"א, תשע"חהגרב"מ זילברברג 

מעוברות  ,הטעם שהצום נדחה, לקטנים, טבילה בשבת, בדלה לאשה במוצ"ש]התשעה באב שנדחה 

 תשע"ב   עומקא דפרשה, תשע"ה  שלישית בערב ת"ב[סעודה  ,דברים שבצנעא בשבת ,ומניקות

 עשר עטרות, תשע"ט  הבדלה בתשעה באב שחל בשבת

 

 קטן שהגדיל

 

 מעדני אשר,  תשע"ב   הגר"א גניחובסקי, תשע"הקטן שהגדיל בי' באב האם חייב לצום? 

 -בנתיבות ההלכה ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[ קטן שהגדיל במוצאי תשעה באב שחל בשבת 

 אבלות המקדש )עמ'  קא(

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כא(קטן שהגדיל בעשירי באב שחל בשבת   

]תשלומין או עיקר התקנה להתענות ביום עשירי, נפק"מ לקטן שהגדיל במוצ"ש,  תשעה באב בשבת

אבלות  -בנתיבות ההלכה  אם יבוא משיח במוצאי שבת האם ישאר דין תענית[ ]הגרא"ב פינקל זצ"ל[

 ד(המקדש )עמ' ל

  תשע"ח, מהדורה שלישית עם הוספות ותיקונים אם יגיע משיח בתשעה באב האם ימשיכו בתענית? 

 )עמ' לה(

 

 הנוהגים בשבתדינים 

 

]סעודת שבת בסעודת שלמה או כסעודת אברהם אבינו[  ]הגר"י הוטנר זצ"ל[  תשעה באב שחל בשבת 

 (אבלות המקדש )עמ' כ"ח -בנתיבות ההלכה 

 אבלות המקדש )עמ'  צה( -בנתיבות ההלכה  רוזן שליט"א[ ]דברים שבצנעא[ ]הגר"יתשעה באב בשבת 

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

]הואיל ונדחה ידחה, בתוך ימי בין המצרים ההבדל בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב שחלו בשבת 

ומחוצה להם, עשירי באב חלק מהחורבן או אחריו, אכילת סעודות שבת שחל בתשעה באב[ ]הגר"מ 

     אבלות המקדש )עמ'  רב( -בנתיבות ההלכה   זילבר שליט"א[ 

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/32_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_78_78.0000.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_12_78_78.pdf
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 נוה ההיכל, תשע"ה  ]עד מתי, אכילת בשר[סעודה שלישית בשבת ערב תשעה באב 

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט  תשעה באב שחל בשבת

 

 שאר הדינים

 

ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ'   לגבי ברית מילה ודיון בדבריו[ ]חידושו של היעב"ץ תשעה באב נדחה 

 כד(

קובץ גיליונות,  -פניני חשוקי חמד טעה וצם בתשעה באב שחל בשבת האם חייב לצום למחרת? 

 תשע"ח )עמ' יד(

 מנחת שאול, תשע"ט )יב עמ'(  הלכות תשעה באב שחל בשבת

]שבוע שחל בו, דברים שבצנעא, ברית בתשעה באב   ו של ת"ב שחל בשבת והשלכותיוגדר חיוב

 שנדחה, צום בעשירה באב מדין תשלומין לתשעה או תקנה בפני עצמה, תשלומין ליחיד ותשלומין

כתקנה ציבורית, קטן שהגדיל, בתשעה באב שנדחה יש דין 'תענית' אך לא דין 'אבלות',  תענית בתשעה 

ח ירחון האוצר )יח(, תשע" באב ודיני אבלות, שיטת הגר"י פישר זצ"ל בקטן שהגדיל, אבלות בפרהסיא[ 

 )עמ' יב(

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

 חובסקי, תשע"והגר"א גני

]האם דינו ככל צום הנדחה, או הואיל וגם בעשירי נשרף ההיכל יש לו תשעה באב שחל בשבת ונדחה 

כל דיני תשעה באב, דברים שבצנעא, שבוע שחל בו, קטן שהגדיל בתשעה באב שנדחה האם חייב לצום, 

  מנחת אשר, תשע"ח מעוברת וחולה קצת[

]רחיצה בערב שבת חזון, טבילה בערב שבת, טבילת עזרא, טבילת סנדק, תשעה באב שחל בשבת 

נטילת ציפורנים, החלפת בגדים מפות מגבות ופיגמות לשבת חזון, בגדי שבת ובגדים חדשים לחתן 

למוד תורה בשבת, שנים מקרא ואחד תרגום בשבת, פריסת פרוכת שבת והנחת מפות שבת בבית כנסת, ת

 –אחרי חצות, שיעור בדף היומי בש"ק אחה"צ, אבות ובנים, תלמוד תורה בערב שבת, הכנה משבת לחול 

קינות ונעלי תשעה באב, סעודות שבת, שלום זכר בליל שבת, דברים שבצנעא ורחיצה בתשעה באב שחל 

וקידוש אחר התפילה, אמירת 'אב הרחמים' בשבת, טבילה בת"ב שחל בשבת, עליה לתורה לחתן 

בשחרית ו'צדקתך צדק' במנחה, שהחיינו בשבת, ברית מילה בשבת, טיול בשבת, נטילת תרופה בשבת או 

בתעשה באב לחולה שיש לו מיחוש קל, קלי צום בשבת, סעודה שלישית, נטילת מים אחרונים אחר 

זון לקטן שאוכל סעודה שלישית בשבת ונהיה זמן ברכת המ השקיעה, אכילה אחר סיום סעודה שלישית,

ב, זמן תחילת העינויים וישיבה על כסא בבין השמשות,  חליצת מנעלים כשנוהג בר מצוה בליל עשירי בא

לחומרא כשיטת ר"ת במוצש"ק, אמירת ברוך המבדיל לפני חליצת המנעלים, נטילת ידים לפני תפילת 

שת בגדי שבת או חול במוצ"ש, ויהי נועם ויתן לך, ק"ש על , לביצורת חליצת הנעליים בליל ת"במעריב,  

המטה, שכח עננו במעריב, ערבית לנשים במוצ"ש, ברכת מאורי האש במוצ"ש, ברכת הנר בבית כנסת, 

ברכת בורא מאורי האש לנשים, ברכת בשמים, קיפול הטלית במוצ"ש, ברכת הבנים במוצ"ש, הדחת 

"ב אחר חצות, הבדלה על כוס, הבדלה לחולה באוכל בת"ב, כלים מלוכלכים במוצ"ש, הדחת כלים בת

כשצריך לאכול רק בבוקר, כשצריך רק לשתות מים, כשאוכל רק פחות מכשיעור, האם חולה יבדיל על 

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/34_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/268_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_78_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_78_78.pdf
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יין או חמר מדינה, חיוב הבדלה לאשה האוכלת בת"ב, חיוב הבדלה לקטן האוכל בת"ב, נוסח הבדלה 

בגדי שבת לבעל ברית, מוהל שעושה רק פריעה האם נחשב כבעל בת"ב, מלוה מלכה למי שאינו מתענה, 

ברית, עליה לתורה לבעל ברית שאינו משלים תעניתו, תפילת מנחה לבעל ברית, עננו לבעל ברית, ברית 

מילה שלא בזמנה בת"ב שנדחה, מוהל הנוטל שכר האם נחשב כבעל ברית, פדיון הבן בת"ב שנדחה, 

שעה באב שנדחה, שכח אתה חוננתו בליל ת"ב ואכל לפני הבדלה, מעוברת ומינקת, קטן שהגדיל בת

חולה ששכח אתה חוננתנו, אשה הממתנת במוצאי תשעה באב להבדלה, נעילת נעלים להבדלה, כיסוי 

הפת והעוגות בשעת הבדלה, נוסח הבדלה במוצאי ת"ב, שתיית יין ושיעור השתיה, מלכה במוצאי ת"ב, 

 עמ'( 33תשע"ט )   עמ'( 24שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח )  [הלכות אבלות במוצאי ת"ב שנדחה

 שיעורי הגר"מ לובין, תשע"והלכות תשעה באב, ותשעת הימים  

 גיליון עיטורי מרדכי, תשע"חהלכות תשעה באב שחל בשבת   

 דברי הלכה, תשע"הלימוד תורה בערב תשעה באב  

 תשע"ב     נשיח בחוקיך, תשע"וט"א  דיני תשעה באב. משיעוריו של הגר"נ קרליץ שלי

מהדורה שניה,   עמ'( 38)אחוזת ברכפלד  -הגר"י זיכרמן  -קונטרס בדיני תשעה באב שחל בשבת 

 עמ'(, תשע"ח 50מהדורה שלישית עם הוספות ותיקונים )    תשע"ו

אבלות  -בנתיבות ההלכה    אבלות המקדש )עמ' תקס"א( -בנתיבות ההלכה תשעה באב שחל בשבת  

 המקדש )עמ' תקנ"ו(

הנהגת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שלא לאכול אף אם היה  -איסור שתיית יין לאוכלים בת"ב 

 הגרב"מ זילברברג, תשע"ח -שיעורי ליל שבת סנדק  

 , תשע"חהגרב"מ זילברברג שליט"א תשעה באב שחל להיות בשבת

שלמה', מדוע חשב  ]מדוע בגמ' הפליגה שבשבת זאת יעשה 'כסעודתתשעה באב שחל להיות בשבת 

שיעורי רבי לבטל את תשעה באב הנדחה, מדוע הצום נדחה, הקשר שבין הגלות והגאולה לשמירת השבת[ 

 הרב רוזנבלום, תשע"ה

 אשכול יוסף, תשע"ומדוע רצה רבי לבטל אבלות תשעה באב שחל בשבת?  

הלכה יומית יגדיל תורה,      תשע"ב    תורה והוראה, תשע"ו ]הלכותיו ומנהגיו[תשעה באב שחל בשבת 

 מאור השבת, תשע"ה   תשע"ה

 הגרב"מ זילברברג, תשע"ח -שיעורי ליל שישי  ?האם בעל ברית יכול לקבל עליה בתשעה באב נדחה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"במעוברות ומניקות בת"ב שחל בשבת  

]האם התענית ביום א' היא תשלומין לתענית בשבת או לא. דברי האו"ש, בשבת תשעה באב שחל 

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 

  עולמות, שנב ר הלכות[ת"ב שנדחה, קיצו

שאל אביך  ]ניתן לשמוח בשבת[תשעה באב שיחול בשבת לעתיד לבוא האם ידחה ליום ראשון? 

 מנחת אשר, תשע"ח קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כח( - ךויגד

 

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/197_78_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_78_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_78_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/206_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_78_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_78_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_78_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_78_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_34_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_33_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_33_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_128_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_72.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/352.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_78_78.pdf
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 תשעה באב ]באגדה[

 

 כאיל תערוג, תשע"זעמ'(  41)מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל  -עניני גלות וגאולה 

 תשס"זעמ'(  96)ארבע התעניות ובין המצרים בהלכה ובאגדה 

 שלמים מציון, תשע"ז ]לראות את הקב"ה גם בתוך הקושי['מובטחני בו שמורה הוראה בישראל' 

]מעלת התפילה בתשעה באב, הזכרת זכות מסירת הסימנים לאחותה, ויתורה תשעה באב ורחל אמנו 

 -בנתיבות ההלכה הכנסת צרה לביתה[ ]הגרא"ב פינקל זצ"ל[   -נו לבנין בית המקדש של רחל והקשר בי

 (חאבלות המקדש )עמ' קנ"

 משנתה של תורה, תשע"חהסיבה לחוסר רגשות האבלות   -' גלינו מארצנו ו'נתרחקנו

]קשר הידידות שהיה ם ויתכפרו בו ידידי ,בחלקו של ידיד ,ויבנה ידיד לידיד ,א ידיד בן ידידויב

ברים זוכה לקשר ידידות גם כיום ויזכה לראות בשמחת עם הקב"ה בבית המקדש, יד ביד, החי את הד

 מאור השבת, תשע"חירושלים[ 

]ארץ ישראל ירושה לנו, ניתנה בדיבור, בחזקה, בשטר ובמלוה הכתובה בתורה, ע"י מעלת ארץ ישראל 

אבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה את השמים שלהם[ ]הגרש"י טאבאק זצ"ל[ עבודת האבות ויר

 (מהק

]עם עובדות הסיבות שגרמו וחורבן בית מקדשנו, והצפיה לישועה  -מאמרי חיזוק והתעוררות 

  עמ'( 226הראנו בבנינו, תשע"ט )  גדולי ישראל[והנהגות רבותינו 

אבלות  -בנתיבות ההלכה   ]הגרמ"ג שינברגר שליט"א[הזדמנות להשגת מעלת החסידות והקדושה 

 המקדש )עמ'  רעח(

]בת קול מנהמת כיונה, מידה רעה חמורה יותר מכל בבית המקדש נשארה השכינה כקודם החטא 

אבלות  -בנתיבות ההלכה  זצ"ל[התורה, החיוב להתבונן באבלות על חורבן הבית[ ]הגרמ"י ליפקוביץ 

 המקדש )עמ'  קמח(

]ההבנה שארץ ישראל היא חיים רוחניים וימאסו בארץ חמדה  -אתם בכיתם בכיה של חינם 

 אבלות המקדש )עמ'  קנד( -בנתיבות ההלכה  במעלות גבוהות[ ]הגרי"ד קאפלמאן זצ"ל[

אבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א שפירא שליט"א[  'בכיה של חינם' ו'בכיה של דורות'

     רלט(

]להחליף תרופה כשהיא אינה מגיבה, לדעת כיצד להתאבל, ד' אמות של הארות באבלות המקדש 

     אבלות המקדש )עמ'  קפט( -בנתיבות ההלכה הלכה פחות מכך אינו בדין חלוקה[  ]הגר"נ יגן זצ"ל[ 

   , תשע"ואשכול יוסף  ?נטל חלק במחלוקתא" אשר לא מפני מה נקרא החורבן גם על שם "קמצ

 מעדני אשר, תשע"ד

 מנחת אשר, תשע"ז   מחמדי התורה, תשע"זביאור דברי הגמרא "עקיבא ניחמתנו" 

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/108_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_78_77.3.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_10_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_10_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_11_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_11_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_78_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_78_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_78_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_78_77.pdf
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וינצלו את מצרים, ]מהות הבכי לפני הקב"ה כביכול, בית פנימי ובית חיצון, במסתרים תבכה נפשי 

אבלות המקדש  -בנתיבות ההלכה חברת השפע, חובת בני התורה בזמן ה'קידמה'[ ]הגר"י הורוביץ זצ"ל[ 

 )עמ'  קסז(

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

 היא שיחתי, תשע"ט   ]חורבן בית המקדש, מעשה קמצא ובר קמצא[עמי לא התבונן 

מדוע  ]מדוע נקבע החורבן לתשעה באב, מהו היסוד לגאולה, התועלת בבכי על החורבן,'עת לבכות' 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט  צחק ר"ע למשמע קול בכיותיהם של חבריו[

 

 תשעה באב נקרא 'מועד'  

 

 -בנתיבות ההלכה שולזינגר זצ"ל[   ]הגרמ"מ   שבילי פנחס, תשע"בהטעם שתשעה באב נקרא מועד  

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו   (סדאבלות המקדש )עמ' ק

 שע"ושבילי פנחס, ת  הקשר בין תשעה באב לשמיני עצרת

]מועדים בפנחס וחלוקת הארץ פרשיות ימי בין המצרים והקשר בינם לבין ימי בין המצרים 

קובץ גיליונות, תשע"ז  -הגר"ד סגל שליט"א   במטות מסעי, הקשיים המחשלים את האדם, קרא עלי מועד[

 )עמ' טו(

 מעדני אשר, תשע"ב  ]צדקת צדק בשבת, הספד, קריעה במקום המקדש[דיני מועד בתשעה באב 

 מעדני אשר, תשע"ובזמן בית המקדש השני, האם צמו בתשעה באב? 

 

 על מה אבדה הארץ 

 

פניני דעת, מדברי הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל    -על אי הבנת חשיבות התורה  -על מה אבדה הארץ 

 תשע"ה

בנתיבות ]ברכת התורה דאורייתא או דרבנן[ ]הגר"י אולשין שליט"א[ שלא ברכו בתורה תחילה 

     אבלות המקדש )עמ'  ריח( -ההלכה 

]חורבן בית שני הוא חורבן היסודות, המידות הן 'דרך' ערו ערו עד היסוד בה  -חורבן בית שני 

הר"ל והגר"א קוטלר[ ]הגר"ד האדם, מידת לב טוב, כת האמת המתנגדת לקטטה, חובת דורנו מדברי המ

     אבלות המקדש )עמ'  רי( -בנתיבות ההלכה כהן שליט"א[ 

]משפטי התורה, חלק לימוד התורה המשפטי אינו גמר מהות החטא 'שלא ברכו בתורה תחילה' 

ן, ולכן אין מברכין עליה, וברכת התורה היא על החלק המעשי דהיינו קיום מצוה כמו עשיית תפילי

 (אבלות המקדש )עמ'  מ -בנתיבות ההלכה המצוות[ ]הגר"י מסלנט זצ"ל[ 

 

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/221_10_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_10_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/127_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_78_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_44_69_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_10_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_10_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_42_76.pdf
file:///C:/Users/dvorae.DVORA/Desktop/Downloads/הקשר%20הנפלא%20בין%20תשעה%20באב%20לשמיני%20עצר
file:///C:/Users/dvorae.DVORA/Desktop/Downloads/הקשר%20הנפלא%20בין%20תשעה%20באב%20לשמיני%20עצר
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 מגילת איכה וקינות

 

 אבלות המקדש )עמ'  רצד( -בנתיבות ההלכה ביאורים במגילת איכה  

 ]שינוי מנעלים, ביאור הסוגיא[ ]הגר"מ שלנגר שליט"א[ 'בצאתי ממצרים' 'בצאתי מירושלים'

     אבלות המקדש )עמ'  רלו( -בנתיבות ההלכה 

 , תשע"דנר יששכרהיסח הדעת מהמעלה הרוחנית    -"בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי" 

 היא שיחתי, תשע"ט  )איכה א, ב(בכיו של רבן גמליאל 

החוטא ושונה בחטא נעשה לו כהיתר, ואינו בוש במעשיו, וכך היה בירושלים, "חטא חטאה ירושלים" 

 משך חכמה ע"פ בינת החכמה, תשע"ח )איכה א, ח(  , שאינה בושה[לכן כתוב היתה כנידה

ויים אינם חומדים את התורה, ואינם מעריכים את היגיעה בה, ]הג"ידו פרש צר על כל מחמדיה" 

והיא להם לטורח ועמל, ואף על פי כן הם גוזרים על ישראל שלא ילמדו תורה, כיון שיודעים שאצל 

חז"ל, שאם היינו זוכים, לא היו  ישראל היא חמדתם, לכן כתוב "מחמדיה", ולא חמדה. וזה כונת

שהיא חמדה לגויים, ועכשיו, הם גוזרים שלא ללמוד תורה אפילו שאינה  ,חומדים אפילו את ארץ ישראל

 משך חכמה ע"פ בינת החכמה, תשע"ח  )איכה א, י(ל[   חמדה להם כל

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' עח(הערות והארות במגילת איכה ובקינות   

פוטר את עצמו מחיוב מצוה, כגון שאינו הולך בבגד של ארבע כנפות, ]ה"לוא עליכם עכל עוברי דרך"  

ינו נענש על זה. מכל מקום, כאשר יש חרון אף ה', כגון בשעה שאדם עובר על ופטור מציצית וכדו', א

מצוה, אז נענש גם על זה שלא הביא עצמו לידי חיוב מצוה. ולכן גרים מעונים, כיון שלא נכנסו תחת כנפי 

ונענשים על זה כשעוברים על מצוות. אבל הגויים שאינם בני מצוות, אינם נענשים על  ,השכינה לפני כן

זה שלא מתגיירים. אפילו שעוברים על שבע מצות בני נח, אינו דומה למתן תורה שקבלנו עלינו תרי"ג 

 משך חכמה ע"פ בינת החכמה, תשע"ח )איכה א, יב(  ת[מצוו

אף על פי שנתן ה' לשמש את היום, ולירח את הלילה, הם מאירים ]"ממרום שלח אש בעצמותי"  

שבמרום עושים צדקה עא, יט( צדקתך עד מרום, )תהילים ב קצת בזמן ממשלת האחר. וזה פירוש הכתוב

 משך חכמה ע"פ בינת החכמה, תשע"ח   )איכה א, יג(  ]זה עם זה

יני עשני עינים רומז לאח ואחות. וזה כפל הלשון עיני ]"על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה מים"  

ול, גדאל כהן עבמעשה דבתו ובנו של רבי ישמ ,אח בוכה על אחותו, ויורדה עליה מיםיורדה מים, שה

משך חכמה ע"פ בינת   (ז)איכה א, ט  [שזיגום יחד להביא ולדות לעבדים, ועל אלה קונן ירמיה הנביא

 תשע"חהחכמה, 

 היא שיחתי, תשע"ט  ]על אלה אני בוכיה[ )איכה א, טז(בכי של תקווה 

נדה העוברת בין שני אנשים, או הורגת אחד מהם, או מביאה ]"פרשה ציון בידיה אין מנחם לה"  

שיהיה להם דין נידה בין האומות, ועל ידי זה ימותו, ויהיו  ה' את ישראלמריבה ביניהם, ולזה בירך 

 משך חכמה ע"פ בינת החכמה, תשע"ח   )איכה א, יז([  מריבה ביניהם

 היא שיחתי, תשע"ט    )איכה ד, יא(עצים ואבנים רוחניים 

     אבלות המקדש )עמ'  קעז( -בנתיבות ההלכה   ]הגר"א סלומון זצ"ל[אייכה  -איכה 
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 היא שיחתי, תשע"טהקשר בין איכה לאייכה   

  ]לקחת את החורבן באופן אישי, התיקון בלימוד המוסר[ ]הגר"ד גולד שליט"א['אבל יחיד עשי לך' 

     אבלות המקדש )עמ'  רעח( -בנתיבות ההלכה 

 ]לא להתנחם בכך שהחורבן הוא צרת רבים[ ]האדמו"ר הפני מנחם מגור זצ"ל['אבל יחיד עשי לך' 

 (מגאבלות המקדש )עמ' ק -בנתיבות ההלכה 

 -ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל -חשבתי דרכי יצירת סדר מעוות בבריאה -לקו בא' ב' כי חטאו בא' ב'  

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' ד(

 קהילת בני תורה, תשע"ב  כמו אישה בציריה, וכבתולה חגורת שק על בעל נעוריה

פניני חשוקי חמד,  ]פדיון בן בזמן הזה['? למה אנו מקוננים בתשעה באב על איבוד 'פדיוני בכוריה

 תשע"ח )עמ' לא(

]הטעם שלומדים סוגית קמצא ובר קמצא, הנהו ביריוני 'קרא עלי מועד' 'נביאיך חזו לך שוא ותפל' 

אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, אתה בחרתנו  -'אנשים ריקים ופוחזים למלחמה', יום אבל לאומי  -

ה לקחת את האוירה הקדוש -מכל העמים, מה ראה הציבור בנס לחם הפנים את ההבל החם היוצא 

מהות המועדים התקרבות אל ה'[ ]הגרמ"מ  -כשיוצא מבית המדרש, כיצד תשעה באב נקרא מועד 

 (סאבלות המקדש )עמ' ק -בנתיבות ההלכה שולזינגר זצ"ל[  

 

 אבלות על ירושלים וזכר לחורבן

 

 הכותל המערבי -מקום המקדש הרואה את 

 

]מעלת התפילה בכותל, סגולת ראיית הכותל, פסקים והלכות בהליכה ותפילה בכותל המערבי 

הכנסת ידיים בין אבני הכותל, להתקרב לאבני הכותל,  לגעת באבני הכותל, לנשק את אבני הכותל, 

האבנים, עשן משחיר את האבנים, הנחת נר בין  הישענות על הכותל בנפילת אפים, הנאה מצל הכותל, 

אבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה   אבן מאבני הכותל שנפרדה ממקומה[ ]הגר"א נבנצל שליט"א[

 תקט"ו(

רבנה, כשרואה את מקום ]הרואה את ירושלים בחו פסקים והלכות בקריעה על מקום המקדש

המקדש יקרע שוב, תושב ירושלים, תושב ירושלים החדשה, תושב שאר ערי הארץ, צריך לקרוע על 

ראייה במשקפת מחייבת קריעה, האם קורעים  ירושלים בזמן הזה גם כאשר יש ישוב יהודי בירושלים, 

רושלים החרבה, ואם לא על ראיית הכותל, אין זה בכלל הקריעה על מקום המקדש, אבל הוא חלק מי

קריעה בערב  קריעה במוצאי שבת,  קרע כשראה את ירושלים צריך לקרוע כשרואה את הכותל המערבי, 

פסח אחר חצות, בכל ערב שבת וערב יום טוב המנהג שלא לקרוע אחר חצות, האם נכון לכוון את הדבר 

נשים בקריעה, מעיקר הדין  , שיבוא לכותל המערבי בערב שבת אחר חצות, או בשבת, להיפטר מקריעה

צריך לקרוע גם את החולצה וגם את הבגד העליון, אך יכול לפשוט את הבגד העליון לפני הקריעה ואז 

האם קורעים מעיל חורפי או מעיל גשם, האם מותר לקרוע בבגד שקרע בו כבר,  יקרע רק את החולצה, 
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להיפטר, האם אפשר לשאול בגד כדי אצבעות, לשאול בגד ‘ ירחיק הקריעה מהקרע הקודם שיעור ג

להיפטר מהקריעה, קורעים בצד שמאל, מתחילים לקרוע מעט בכלי, וממשיכים לקרוע ביד[ ]הגר"א 

 אבלות המקדש )עמ' תקט"ו( -בנתיבות ההלכה   נבנצל שליט"א[

]כשבעלי הבגד מקפיד אין קריעה על מקום המקדש כשהבגדים של הוריו  -הלכות פסקים ו

אבלות  -בנתיבות ההלכה לקרוע, בגד שעובר מאח לאח האם הוא בבעלות האב[ ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[ 

 המקדש )עמ' תמ"ז(   

]מי שלא ראה את הכותל שלושים יום חייב לקרוע, הפקרת או הקניית בגדיו, קריעת פסקים והלכות 

סודר, קריעת ציצית, יום טוב, חוה"מ, ערב שבת אחר חצות, חנוכה וראש חודש, שבת, חתן וכלה בשבע 

המקדש, ברכות, שכח לקרוע, חינוך קטנים, בן גדול הסמוך על שולחן אביו ובגדיו של אביו, ראיית 

בנתיבות  החלפת הבגד הקרוע, סומא, הטסת טיסן לא מאויש מעל הרב הבית[ ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[

 אבלות המקדש )עמ' תנ"ט( -ההלכה 

 נשיח בחוקיך, תשע"וא  משיעוריו של הגר"נ קרליץ שליט" -הלכות קריעה על מקום המקדש 

זמני  ,על מקום המקדש ,קריעה על ערי יהודה] קריעה על ירושלים ואיסור כניסה להר הבית

 עין יצחק, תשע"ח [איסור כניסה להר הביתעיור האם צריך לקרוע, בשבת ובמועד,  ,הקריעה

]נשים, חינוך קטן, לא קורע עדיף שלא יגיע, ראה מקום המקדש הלכות קריעה על מקום המקדש 

תנה ע"מ להחזיר להפטר מחיוב קריעה, חיוב סומא בשבת, בחוה"מ ובפורים, מקנה בגדו לאחר במ

אבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה   בקריעה, בן הסמוך על שולחן אביו ]הגר"ח קנייבסקי שליט"א[

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כ(     תצ"ז(

עיון הפרשה גלות ונחמה,   ]הגר"א נבנצאל שליט"א[הלכות זכר לחורבן, קריעה והכותל המערבי 

 (141תשע"ז )עמ' 

האיחוד בחידוד, הגר בירושלים ורואה את החורבן מחלונו האם פטור מעשיית זכר לחורבן? 

 תשע"ד

ב לקרוע את בגדיו בראיית ירושלים ומקום המקדש ]החיוקריעה על ירושלים ומקום המקדש 

ירושלים, ויהודים יושבים איחוד לאחר ר, ב יהודי הנתון תחת שלטון זן", ישו"חורבמה הוא בחורבנן. 

המקום בו חל ש, האם בזמנינו צריך לקרוע על חורבן ירושלים ועל חורבן בית המקד -ואף שולטים בה 

שם מקום , בו מתחייבים בקריעה על ראיית ירושלים בחורבנה"צופים"  היכן המקום ,חיוב הקריעה

מסוים, או שיעור זמן כעין שיעור זמן ההליכה בין צופים לירושלים, ואם כך מהו שיעור זמן זה ]פסק 

העתיקה דווקא או אף  -"ירושלים"  יאמה ה, מהו המקום המדוייק שבו חל חיוב הקריעה -ההלכה 

עליהם  -המסגד או רצפת העזרה או הכותל המערבי  -ום המקדש" החדשה, חומותיה או בתיה, ו"מק

 –דיני קריעה על ירושלים והמקדש בהשוואה לדיני הקריעה על מיתת אביו ואמו ע, מחוייבים לקרו

ת בגדיו לאחר על מנת שיחזיר כדי והקנ, האם ראוי לתושבי ירושלים אינם נוהגים לקרוע"מ, והנפ

מקום , קריעה על חיוב קריעה בזמנים מיוחדים, וקטנים בקריעהחיוב נשים , להיפטר מן הקריעה

 עולמות, תסא[  המקדש כשקודם לכן ראה את המקום דרך האינטרנט

 יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז -הלכה יומית   קריעה על ירושלים ומקום המקדש

אבלות המקדש ]הגר"נ  -בנתיבות ההלכה ]ראיית בית המקדש בחורבנו, מנהגי אבלות[  ראיית החורבן 

 קסטנר שליט"א[ )עמ' תר"ו(   

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/221_31_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_26_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_26_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_26_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_26_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_94_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_29_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_29_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_40_41_42_43_44_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_40_41_42_43_44_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/461.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
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   דברי הלכה, תשע"ו  ]ירושלים, כותל מערבי, ראה ולא קרע, היה בשבת[דין הרואה את מקום המקדש 

 אבלות המקדש )עמ' תקל"ג( -בנתיבות ההלכה    מים חיים, תשע"ד   מאור השבת, תשע"ג

 מאור השבת, תשע"ה  כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

, בראיית המקדש העיקרלבגד , מקום שיור אמה על אמה - אבלות ירושלים]על מקום המקדש קריעה 

  קל(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )קכה -קובץ קו ההלכה [ חובת הקריעה למשפחה הנוסעת לכותל

מאור השבת,    ]ירושלים, כותל מערבי, ראה ולא קרע, היה בשבת[דין הרואה את מקום המקדש  

 תשע"ג

אבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה  ]ערי יהודה, עיר מקלט מערי הלויים[קריעה על העיר חברון  

 כ"ג(

]ערי יהודה וירושלים, מקום המקדש, מהיכן מתחיל קריעה על ראיית מקום המקדש וירושלים 

החיוב, סומא, איזה בגד צריך לקרוע, הקנאת בגדיו לאחרים או הפקרת בגדיו להיפטר מקריעה, לא ראה 

ט, לימוד זכות על המקילין בדינים אלו בדרך כלל[  “מקום המקדש שלשים יום, קריעה בערב שבת ויו

הגרב"מ  -שיעורי ליל שבת    אבלות המקדש )עמ' עה( -בנתיבות ההלכה ]הגר"מ לאנגער שליט"א[ 

 זילברברג, תשע"ח

הגרב"מ זילברברג,  -שיעורי ליל שבת עיניו מול הכותל  הנהגת הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לעצום

 תשע"ח

 -בנתיבות ההלכה ]הגרש"א יודלביץ זצ"ל[ מעשה רב הנהגות והוראות בעניני ירושלים והחורבן 

 אבלות המקדש )עמ'  שס(

 אבלות המקדש )עמ'  שכד( -בנתיבות ההלכה ]הגר"א קוטלר זצ"ל[ מעלת אבלות המקדש 

]הגר"ש עה על ראיית מקום המקדש בחורבנו חיוב קריעה במקרים שונים וטעמם, טעם הקרי

 אבלות המקדש )עמ'  קד( -בנתיבות ההלכה רבינוביץ שליט"א[ 

 אספקלריה )ו(, תשע"ט'מגנומטרים' בכניסה לכותל המערבי בשבת  

 

 הלכות "זכר לחורבן" 

 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כג(  הנהגת "זכר לחורבן" בכל ימות השנה

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )לא עמ'(הלכות 'זכר לחורבן'  

בפתח הבית, כניסה שהיא בית שער, מקום האמה, טעם השיור בפתח, אמה ]בכל חדר, זכירת החורבן 

אבלות  -בנתיבות ההלכה  במקום נסתר, האם צריך לקלוף, ציור במקום האמה[ ]הגר"נ קרליץ שליט"א[

 המקדש )עמ' תפ"ט(

]סד ולא שייר, מקום השיור, שיעור האמה, בשאר החדרים, נגד הפתח, כשאין ניכר בן זכירת החור

בנתיבות ההלכה  השיור, מעל הדלת בחוץ, כשיש חלון בקיר, שבירת צלחת בתנאים[ ]הגרי"י פישר זצ"ל[

 ש )עמ' תס"ד(אבלות המקד -

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/138_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_42_43_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_239_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_32_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_40_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_42_43_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_42_43_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_05_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_127_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/259_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/240_78_78_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_28_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_28_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_27_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_27_78_78.pdf
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]הסח דעת  קנה בית ורוצה לקלוף בסיד כ"זכר לחורבן" האם רשאי לעשות כן בתשעה באב?

  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א )עמ' טו( מאבלות, מלאכה בתשעה באב[ 

]שיעור האמה, מקום האמה, מוסתר ע"י ארון, כשא"א כנגד הפתח, שכר בית בלא שיור זכירת החורבן 

בנתיבות  אמה, אולמות ובתי מלון, ישיבות ותלמודי תורה, חנויות ומחסנים[ ]אדמו"ר מאונגואר זצ"ל[

 ת המקדש )עמ' תס"ז(אבלו -ההלכה 

אבלות  -בנתיבות ההלכה   ]אבלות וזיכרון, הזכרון חלק מהאבלות, שיעור האבלות[זכירת החורבן 

 המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תר"ד(   

אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ'  -בנתיבות ההלכה   []ריק, בצבע שחורשיור אמה על אמה 

 תר"י(   

 -בנתיבות ההלכה   ]מישראל, מגוי, בית שנבנה קודם החורבן[חיוב אמה על אמה בקונה ובשוכר בית 

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרי"ב(   

]שיור אמה על אמה בדירה שכורה, כשהמשכיר מקפיד, במקום מוסתר,  תליית תמונה פסקים והלכות 

גד הפתח, סמינר לבנות, על האפר ומנהג הגון להניח האפר לפני כיסוי מקום השיור, מיקום השיור כנ

 אבלות המקדש )עמ' תנ"ו( -בנתיבות ההלכה חנות ומחסן[ ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[ 

אבלות המקדש ]הגר"נ  -בנתיבות ההלכה   ]בכניסה, במקום מוסתר[מקום שיור האמה 'זכר לחורבן' 

 קסטנר שליט"א[ )עמ' תרט"ו(   

בנתיבות   ]כשיש כמה חדרים, בית כנסת, אמירה בפה שמשייר[מקום שיור האמה 'זכר לחורבן' 

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תרי"ז(    -ההלכה 

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תר"ח(    -כה בנתיבות ההלשבועת "אם אשכחך ירושלים" 

 אבלות המקדש )עמ' תקנ"ט( -בנתיבות ההלכה ]הגר"נ רוטנברג שליט"א[ זכר לחורבן  

לתלות ציור  יך לקלף עד סוף הטיח, ]שיור אמה על אמה, האם צרפסקים והלכות "זכר לחורבן" 

כ לקלף את האמה או שצריך לשייר בזמן הסיוד, "בתוך האמה, האם אפשר לסייד כל הבית ואח

, 'על נהרות בבל'במשרד או חנות, תיקון חצות על חשבון לימוד, אמירת  בפנימיה של ישיבה, במחסן, 

בסעודה האם צריך לחסר מעט מהתבשילים או לשייר מקום פנוי בסעודה בזמן הזה, גם בסעודת מצוה 

צריך לשייר, זכר לחורבן בתכשיטי אשה, לא תלבש כל תכשיטיה של כסף וזהב משום זכר לחורבן, 

 ,האם יש ענין לשבור כלי בזמן שמסכימים להשתדך 'תנאים'תנאים' מי שאינו עושה ‘שבירת צלחת ב

האם עדיף כלי שבור, האם צריך לשבור דווקא כלי חרס, אפר לראש חתן, שכשיבנה המקדש יתקיים 

אפר תחת פאר, מתי מניח ’, ועתה בזמן החורבן מניח החתן 'פאר תחת אפר'המקרא לשום לאבלי ציון 

 ולמנהג בני ספרד יניח לפני ברכות הקידושין, שבירת כוס בחופה, האם מותר בחתונה ההינומא,

תזמורת, חרם ירושלים, בירושלים החדשה, להשמיע בחתונה כלי זמר מוקלטים, גם בתנאים ובשבע 

בנתיבות   ברכות ובכל הקשור לשמחת חתן וכלה אין להשתמש בתזמורת[ ]הגר"א נבנצל שליט"א[

 לות המקדש )עמ' תקט"ו(אב -ההלכה 

]שיור אמה על אמה כנגד הפתח, לימוד זכות על מה שלא נהגו, האם יוצאים ידי חובה זכר לחורבן 

בצביעה בצבע שחור, בציורים על החורבן, תמונת כותל המערבי, הנכנס לבית לא חדש, כשבעה"ב מקפיד 

הזיכרון, מקום השיור, כשאי אפשר  שלא ישיירו, קבלן הבונה למכירה, בשעת הבנייה והסיוד או מציאות

נגד הפתח, הסתרת המקום ע"י תמונה, השיעור, בריבוע דווקא או גם מלבן, במקום אחד בדירה או בכל 

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/197_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_27_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_27_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_26_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_33_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_31_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_31_78_78.pdf
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עולמות,  חדר, מחסנים, בתי כנסת, מבנים ציבוריים, לשייר מנה בסוף הסעודה, שיור בתכשיטי הנשים[  

 פניני אי''ש, תשע"ז   עומק הפשט, תשע"ז   האיחוד בחידוד, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ד  רסו

 דברי שי"ח, תשע"זפסקי הלכות בענין זכר לחורבן  

]לא להמעיט משמחתו, אלא לתת בו שאיפות רוחניות גבוהות שיגיע הנחת אפר מקלה בראש החתן 

בנתיבות  ]הגרי"ד קאפלמאן זצ"ל[ לשמחת המקדש וירושלים, ולכן זוכה ורואה בשמחתה כבר כעת[

 אבלות המקדש )עמ'  קנו( -ההלכה 

]מניעת בל תשחית, חשש תקלה בהשהיית כלי לא כשר, גמ"ח צלחות שנטרפו לשבירה באירוסין  

שבירת כלי באירוסין כ'זכר לחורבן' ולא כלי העומד לזריקה, הנהגה של מצוה בכלי שנעברה בו עברה[   

 אבלות המקדש )עמ'  קא( -בנתיבות ההלכה ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[  

 

 ניגון וכלי שיר

 

איסור שירת פסוקים והמסתעף, איסור שירת פסוקים א. ]שירה בזמן החורבן  -קונטרס איך נשיר 

תורה שבע"פ, קדיש, קדושה וברכו, שירת חצאי  המשתה ושלא בבית המשתה, לשבח לקב"ה,בבית 

שינוי סדר התיבות בפסוק, שמיעת שירת פסוקים מאחרים, מטייפ, בסעודות מצוה וחתונות,  פסוקים,

לצורך הלימוד, לצורך רפואה, כשאין כוונתו להתענג משירת הפסוק, קניית קלטות, שיר היחוד ושיר 

גדר 'רגיל' ו'מתענג  איסור זמרא בזמן הזה, מתענג ביותר ורגיל בכך, ב., 'האדרת והאמונה'. הכבוד

מנהג  שמחת חתן וכלה, כלי זמר לשמחת חתן וכלה, שבעת ימי המשתה, . ג.ביותר', 'בית המשתה'

אורחים העורכים חתונה  ירושלים שלא לנגן בכלי זמר בחתונות, מנהג בני עדות המזרח בתקנה זו,

 ירושלים, ירושלים החדשה, כלי הנגינה האסורים, סעודות 'תנאים' ושבע ברכות, שאר סעודות מצוה.ב

סעודות מצוה, כלי זמר, גדר סעודת מצוה, סעודת שבת ויו"ט, חנוכה, ל"ג בעומר, ראש חודש, סעודת  ד.

רית יצחק', סעודת שבע ברכות, 'שלום זכר', 'ב נישואין, סעודת 'תנאים', סעודה בשבת שקודם הנישואין,

ברית מילה, סעודת שלישי למילה, סעודה לכבוד נתינת שם לבת, פדיון הבן, כשמתחיל בנו ללמוד תורה, 

יום הולדת שבעים, סיום מסכת, סעודה שת"ח שרוי בה, סעודה לפרסם  יום הולדת, ובת מצוה, בר מצוה

סעודת מרעים, דינר  ום מצוה,סעודת הכנסת ס"ת, סעודה שעושה בגמר קי סעודת חנוכת הבית, הנס,

לרפואה ולמנוע עצבות, מוזיקה  עניינים שונים באיסור זמרה, שירה ה.סעודת הבראה.  לכבוד מוסד,

לנשים וקטנים, ניגונים ללא מילים, שמיעת מוזיקה מ'טייפ', ניגונים שקטים, סיפורים המלווים בנגינה, 

בשעת נהיגה ברכב, לימוד תורה בנעימה. שירה ונגינה  בשעת העבודה, צלצול בטלפון או בשעון מעורר,

שירה ונגינה בימי בין המצרים. דברים שבכתב אי אתה רשאי  בימי ספירת העומר. שירה בפה ]ווקאלית[

לאומרם על פה. כל פסוק דלא פסקי' משה אנן לא פסקינן ליה. שירת הלויים בביהמ"ק. איסור מילוי פיו 

קונטרס  התירו זמרה לשמחת חתן וכלה. חכם אחד מתיר ואחד אוסר[ שחוק. דעת הרי"ף וסיעתו דלא

 איך נשיר, תשע"ח )ק"פ עמ'(

 מושגי יסוד, תמוז תשע"זעמ'(  99]שמיעת כלי זמר בבין המצרים ובכל השנה[ )קונטרס מאור יעקב 

 אבלות המקדש )עמ'  קלט( -בנתיבות ההלכה   ]הגר"א זנגר שליט"א[ איסור ניגון בפה ובכלי שיר

 (אבלות המקדש )עמ'  נו -בנתיבות ההלכה  ר"ע אויערבאך שליט"א[]הגניגון ושמיעת כלי זמר 

 אבלות המקדש )עמ' כ"ד( -בנתיבות ההלכה ]הגר"ד שפרבר זצ"ל[   ?האם מותר לגדל תוכים שרים

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47198
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/266.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/266.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_123_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_77.1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_08_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
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 הצפיה לגאולה והבנין ,החורבן

 

 ז, נא(אבלות המקדש )עמ'  מ -בנתיבות ההלכה שאלות קצרות שנשאל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל  

]כמות הוצאת חול גס בשבת הנצרכת לערבוב בסיד שיעור איסור מלאכות שבת בזמננו אחר החורבן 

ן בדין הוצאת שבת לפי דברי ירמיהו לזכר לחורבן, הנפק"מ לדינא כיום, הטעם שהזכירו את החורב

 -בנתיבות ההלכה  שהחורבן היה גם על עוון הוצאת מרשות לרשות וחילול שבת[ ]הגר"י זיכרמן שליט"א[

 אבלות המקדש )עמ'  סא(

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' ו(-חשבתי דרכי  המקדש בימיו כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' פה(ביקור התמיד בימי המצור  

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' צג(ושאר הרוגי מלכות    בי עקיבאמיתת ר

 עטרת תפארת, תשע"טאת חורבן הבית לחיות 

אבלות המקדש  -בנתיבות ההלכה ]הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל[ אבלות החורבן  -עובדות הליכות והנהגות 

 (   )עמ'  שסז

 אבלות המקדש )עמ'  שסט( -הלכה בנתיבות ה ]הגרי"י פישר זצ"ל[אבלות החורבן  -עובדות והנהגות 

בנתיבות ]הכותל המערבי אינו מקום ריקוד ושמחה[ אבלות החורבן במשנתו של הגר"ש וולבה זצ"ל 

 אבלות המקדש )עמ'  שע( -ההלכה 

 אבלות המקדש )עמ'  שעו( -בנתיבות ההלכה  רי"צ דינר זצ"ל[]הגעובדות והליכות חורבן ירושלים 

 משנת מהר"ל, תשע"חהגלות הוכחה על הגאולה  

 סברי מרנן, תשע"ח]הגר"ד כהן שליט"א[  ]סיום דברי הרמב"ם בהלכות תעניות[והאמת והשלום אהבו 

 דברי אמת, תשע"ח ציפית לישועה? 

אבלות המקדש  -בנתיבות ההלכה ]הגרי"ז סולובייציק זצ"ל[  עובדות הליכות והנהגות בעניני החורבן

 )עמ'  שכח(

ות החורבן, העדר והערב נא, ]סיבמעלין עליו כאילו הוא החריבו  כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו

  מנחת אשר, תשע"ח )עמ' ט( שנאת חינם, פסילת הזולת כאפיקורס[

 קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' יז( -גאון יעקב  ]אבלות חדשה[כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו 

אבלות המקדש  -תיבות ההלכה בנ]הגרי"י קנייבסקי זצ"ל[ עובדות הליכות והנהגות בעניני החורבן 

 )עמ'  שלב(

קולמוס    עולמות, סו ]דברי רבי יוחנן[ עיקר החורבן בתשיעי או בעשירי באב? -אשו משום חציו  

 יוסף, תשע"ז

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/221_03_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/266_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/215_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_20_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/65.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_78_77.pdf
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 דרכי החיזוק, תשע"ד    רוממות, תשע"ו    פרי ביכורים, תשע"וחובת האבלות על חורבן ירושלים   

הסיא, מסורה מסוגיית הגמרא נראה שהאבלות על חורבן בית המקדש בפר]החורבן ולימוד התורה  

יהי רצון שיבנה בית המקדש ותן חלקנו . לתלמידי החכמים החשובים בלבד, וצריך ביאור בטעם הדבר

ה" " בתורתך ֶריהָּ ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹורָּ ּה ְושָּ דברי הגר"א בביאור מקומה של הבקשה "ותן חלקנו  -ַמְלכָּ

אין אנו מקבלים שום דבר חדש • " בתורתך" בתוך התפילה "יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

המרכז הרוחני  -  מקדש.  בתורה כמו בזמן בית המקדש אלא מה שאנו מוצאים כתוב בספרי הראשונים

ה • מרכזיותו של בית המקדש כמרכז התורה והחכמה, ובביטולו חסרנו זאת  שנחרב ִכי ִמִצּיֹון ֵּתֵצא תֹורָּ

ִים  לָּ טעם המנהג שלא  לחשובים בלבד -סיא על חורבן בית המקדש אבלות בפרה• ּוְדַבר השם ִמירּושָּ

ביאור דעתו של רבי זכריה בן אבקולס  עקירת התורה וחורבן בית המקדשם. אומרים תיקון חצות ברבי

ביאור עצת בבא בן בוטא להורדוס, לבנות את  תיקון לחטא רצח החכמים -בנין בית המקדש   .וטעותו

אין בכוח האמוראים לחלוק על תורת התנאים שנלמדה בזמן כמים. בית המקדש כתיקון לחטא רצח הח

 עולמות, תקו[  הטעם שאין דנים דיני נפשות לאחר חורבן בית המקדש שבית המקדש היה קיים

 נר יששכר, תשע"הבחיבור חיי העולם הזה לעולם הרוחני    - החורבן והבנין

שבילי בית המקדש השלישי של אש נבנה בשמים בזכות השתוקקות ישראל בכל הדורות   

 פנחס, תשע"ה

]שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה, אבלות החורבן היא רוחנית גודל החיוב להתאבל על החורבן 

     לות המקדש )עמ'  קעט(אב -בנתיבות ההלכה  ולא גשמית[ ]הגר"ש ברעוודה זצ"ל[

]עקיבא ניחמתנו, עוון שפיכות דמים, ההבדל בין קרבן העולה לרצון לבין שחוטי חורבן הבית והגלות 

חוץ שנחשב רוצח, לו אברהם היה עלה את יצחק לעולה, קנאות פנחס היא 'כפרה' ולא אובדן, קרבן 

     אבלות המקדש )עמ'  קצז( -בנתיבות ההלכה העולה לרצון[  ]הגרב"ד פוברסקי שליט"א[ 

 נר יששכר, תשע"בהסתר הפנים שבחורבן, והארת הפנים בתוך ההסתר  

 שיחות הגר"א  דסלר, תשע"וכתוצאה מחוסר האבילות על החורבן   -ה'ריחוק' הגדול שלנו 

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

 תשע"ו

השמים, בנין אבנים בנין של אש, דין מחיצות[ ]הגרי"ד סאלאוויציק ]ירד מן בית המקדש העתיד ב"ב 

 אבלות המקדש )עמ' כ"ו( -בנתיבות ההלכה  זצ"ל[

 אבלות המקדש )עמ' כ"ו( -בנתיבות ההלכה ]כ"ק ה"פני מנחם" זצ"ל[  מהרה יבנה

]באו פריצים וחללוה, האם כיבוש מלחמה מפקיע רק בעלות ממונית מרשות קדושת בית המקדש 

 (אבלות המקדש )עמ' כ"ט -בנתיבות ההלכה   הקדש או גם את קדושת המקום[ ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[

]לירושלים יש 'קול' ו'לב', להתאבל על ירושלים צריך להיות בעל תורה ולא התבוננות בחורבן הבית 

אבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה רק בסיפורי החורבן אלא בחושן משפט[ ]הגר"ד פוברסקי זצ"ל[ 

 שס"ה(

   אבלות המקדש )עמ' תקצ"ה(  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ע נוביק זצ"ל[סיבות החורבן ותיקונם 

  אבלות המקדש )עמ' תקפ"ג(   -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ד פוברסקי זצ"ל[לקחי אבלות בין המצרים 

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/162_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/506.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_11_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_12_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_78_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_22_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_37_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_36_78_78.pdf
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 שינויים

 

   אבלות המקדש )עמ' תקפ"ו( -בנתיבות ההלכה ]הגאון רבי נתן מאיר וואכפפויגל זצ"ל[ שביבי אור 

 אבלות המקדש )עמ' תקצ"ב(   -בנתיבות ההלכה  ]הגאון רבי ישראל אליהו וינטרויב זצ"ל[שביבים 

]בעקבות דברי רבותינו פרקי עיון והעמקה בסוגיות החורבן והגלות ובגאולה העתידה בב"א 

 אאדה עד חוג שמים עמ'( 115המהר"ל הרמח"ל והגר"א, הרב ח. שלמה לינצנר[ )

 דרכי החיזוק, תשע"ד    רוממות, תשע"ו    פרי ביכורים, תשע"וחובת האבלות על חורבן ירושלים   

 רץ כצבי, תשע"ז ]חודש אב[משמעות כפולה  -חורבן ונחמה 

  אבלות המקדש )עמ' תק"צ(  -בנתיבות ההלכה   ]הגר"ח קמיל זצ"ל[הנחמה בכפלים 

 נר יששכר, תשע"הבחיבור חיי העולם הזה לעולם הרוחני    - החורבן והבנין

 אבלות המקדש )עמ' ת"ג( -ההלכה  בנתיבותעובדות הליכות והנהגות מרבותינו זצ"ל  

 אבלות המקדש )עמ' שמ"ח( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ד בהר"ן זצ"ל[עובדות הליכות והנהגות 

 אבלות המקדש )עמ' של"ח( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"י הורוביץ זצ"ל[ עובדות הליכות והנהגות

 אבלות המקדש )עמ' שד"ם( -בנתיבות ההלכה  ]הגרב"צ פלמן זצ"ל[ עובדות הליכות והנהגות

שבילי פנחס,   ]בזכות השתוקקות ישראל בכל הדורות[המקדש השלישי של אש נבנה בשמים 

 תשע"ה

 תשע"ז  נר יששכר, תשע"ד ית היסח הדעת מהמעלה הרוחנ -בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי 

רה עם שנאת ]הגורמת בימינו להמשך החורבן, הדרך למנוע שנאת חינם חיזוק האמונה, תושנאת חינם 

  חינם מחזקת המידות הרעות, עברה מכבה מצוה ואינה מכבה תורה, אהבת הבריות בטבע נשמת ישראל[

 תשע"ח  דרכי החיזוק , תשע"ז
לכוף את -ה'  אדם ובהמה תושיעהזולת,  התמודדות עם פגיעה]תיקון שנאת חינם  -אהבה ושנאה 

עומקא [ איסור שנאה בלב את אחיך בלבבך, לא תשנא ,שנאת בעל עבירה ,שנאת חינם מה נקרא יצרו,

 דפרשא, תשע"ט

  הרי היה ביניהם שנאת חינם? איך יכול להיות שעשו גמילות חסד בזמן בית המקדש השני

 מעדני אשר, תשע"ט

]קדושת ירושלים כקדושת המקדש שלא בטלה בחורבן[ מקדש וירושלים  -מקדש מלך עיר מלוכה 

 אבלות המקדש )עמ' ת"ו( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א שלזינגר שליט"א[

 אבלות המקדש )עמ' תע"ח( -בנתיבות ההלכה   החורבן והצפיה לגאולה

ויבקעו עליו שחריך, לומר בכוונה:  ]אשרי מחכה ויגיע, ראה עלות אורך,אסירי התקוה  -אסירי ציון 

בתורתך, ושם נעבדך ביראה כימי יהי רצון מלפניך... שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו 

 -בנתיבות ההלכה   עולם וכשנים קדמוניות. אמירת 'על נהרות בבל' בכל יום, כאמירת תיקון חצות[

 אבלות המקדש )עמ' א'(

 היא שיחתי, תשע"טובא לציון גואל   

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/221_36_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_36_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_77.3_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_43_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_36_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_24_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_21_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_21_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_21_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_43_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_24_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_23_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_01_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_01_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_78_79_2.pdf
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 -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ח פיינשטיין שליט"א[ ]נס לדלתות ניקנור ומשמעותו[דלתות בית המקדש 

 אבלות המקדש )עמ' רכז(

 מח( [, תשע"ט )עמ'202יתד המאיר] -ירחון תורני   קדושת המקדש וכליו בזמנינו 

 אבלות המקדש )עמ' רכח( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א אריאלי שליט"א[דברו על לב ירושלים 

 אבלות המקדש )עמ' כב( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ח ואלקין שליט"א[עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו 

 -בנתיבות ההלכה ]במקום מסויים, מתי נתחייבו בבניין בית המקדש, בזמן הזה[  בניין בית המקדש 

 אבלות המקדש ]הגר"נ קסטנר שליט"א[ )עמ' תר"כ(   

]לאו דשבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, דאל"כ אתי עשה דבניה ודחי ל"ת בנין בית המקדש בשבת 

 (147עיון הפרשה, גלות ונחמה, תשע"ז )עמ' כ"ח תירוצים[   -דשבת, אע"ג דלא הוי בעידניה 

]החיוב על כל יחיד או על הציבור, יבנה בידי אדם או ירד בנוי, בנין בית המקדש וקרבנות בזמן הזה 

בניה ע"י נכרים, בלילה, בעיתה או אחישנה, רוב ישראל בא"י, טמאי מתים, מיקום המזבח, מיקום 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז  כהנים מיוחסים, חסרון התכלת בגדי כהונה, אמצעים טכנולוגיים[העזרות, 

בנתיבות ]מת שאין לו אבלים[ ]הגרי"ב ז'ולטי זצ"ל[ קבלת תנחומין אצל רבן גמליאל על טבי עבדו 

 (אבלות המקדש )עמ' ל -ההלכה 

אבלות המקדש  -בנתיבות ההלכה  ]הגרי"ב שרייבר שליט"א[ ]איסטניס[רחיצה ביום ראשון דאבלות 

 )עמ' סב(

ירחון האוצר )ל(,   ]אבלות על ירושלים בעבר וכיום, צפיה לישועה, עבודת הכלל והפרט[חורבן וגאולה 

 תשע"ט )עמ' טו(

אוסף גליונות, תשע"ט  - הגרמ"ד נויגרשל שליט"א  היצרים שהחריבו את בתי המקדש והטפול בהם

 (ו)עמ' ע

 היא שיחתי, תשע"טתשעה באב בזמנינו  

 

 נושאים אקטואליים:

 

 ברכת יצחק, תשע"ט-שיעורי ליל שישי  ?האם יש לחוש למזל של אדר ואב

ירחון   ]נשיאת כפים, ברכת כוהנים[? אם ישא כפיוה ,וברכותיה קריאת שמעכהן העומד באמצע 

 [, תשע"ט )עמ' ד(202יתד המאיר] -תורני 

 [, תשע"ט )עמ' י(202יתד המאיר] -ירחון תורני   גידול כלב והחזקתו בהלכה

 רץ כצבי, תשע"טהאם הופך להיות כגופו?   -מכשיר המושתל בגוף האדם 

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' צז(להניח תפילין לאחר שקיבל עליו תוספת שבת  

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/221_14_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_38_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_40_41_42_43_44_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_02_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_72_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_72_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_78_79_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
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 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' קב(   תפילת הדרך לנוסע ברכב

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' קטו(זמן הטבילה במקוה בערב שבת   

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' קלה(   בגדי שבת ויום טוב וחול המועד

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' קמו(   , והמסתעף לדין מגיס וקירוב בישול'מיחמית'שהיה ב

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' קסו(ב'דוד השמש', ביום השבת   םפתיחת ברז מים חמים שמקור

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' קצא(  מלאכת זורע

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' רב(  אכילת בן בבית הוריו שאינם שומרי מצוות

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' ריא(להוסיף מיונז לקופסת טונה בלי לטבלה במקוה   

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' רטו(לריבית במקח    בין ריבית בהלואה הבדלה

 ע"ט )עמ' רמג(ירחון האוצר )לא(, תשמצות ידיעת התורה וחובת האב על הבן  

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' רסה('פנים חדשות'   

האם הם חייבים להחזיר לשוכרים את  -שנים שהוחלפו המחסנים שלהם בטעות והשכירום 

  ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' רעה(  דמי השכירות 

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' רצ(עשה דוחה ל"ת ועשה  

יתד  -ירחון תורני   ]קידוש לבנה[ם ימי 'הקבלה לברך על הלבנה קודם ז ע"פאם יש איסור ה

 ט )עמ' י(שע"ת, [201]המאיר

 ט )עמ' כ(שע"ת, [201]יתד המאיר -ירחון תורני '  הלכה'ומהי  'מנהג'מהו 

 ט )עמ' מז(שע"ת, [201]יתד המאיר -ירחון תורני   [תגובה] 'רסטות' - חציצה בשערות

 וישמע משה, תשע"ט  בן חו"ל שטעה והזמין קייטרינג לשבוע לפני השמחה

 וישמע משה, תשע"ט  הזמין סעודת בר מצוה ואחת המנות היתה מקולקלת לגמרי

 וישמע משה, תשע"ט?  מי צריך לשלם למכבי אש על חילוץ ממעלית

 וישמע משה, תשע"ט?  האם מותר לעשות מסחר בתמונה שצולמה בשבת קודש

 וישמע משה, תשע"ט?  האם יכול להמשיך כהוגן ',אשר יצר'במקום  'יוצר האדם'בירך 

 (עדאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  - פניני הלכה  למנין  צירוף מחלל שבת

האם דיבור נחשב כמעשה, האיסורים הנגרמים כתוצאה מדיבור המפעיל בית חכם, ]בית חכם בשבת 

מבנה בעל מערכת שליטה ממוחשבת במערכות הבנין: תאורה, תריסים ווילונות, חימום המים ומיזוג 

, ]מכונת כביסה וייבוש[ האוויר, מכשירי מטבח ]קומקום, תנור, מדיח כלים[ ומכשירי חשמל ביתיים

, בינה , מערכת אזעקה ואבטחת הבית ]מצלמות, גלאי תנועה[ 'אלקסה']לאדם ולרכב[ דלתות ושערים

 רץ כצבי, תשע"ט[  מלאכותית

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/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/174_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_43_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_44_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_74_79.pdf
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 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

וכתב החת''ס  ,איסור הקפת הראש פירושו שלא לגלח בתער :אורך הפאות]מעלת גידול הפאות והזקן 

שאין חיוב להאריך את הפאות אולם המאריך קדוש יאמר לו. התפארת ישראל סובר שיש חיוב להאריך 

י חיים ויטאל מעיד שהאריז''ל היה מגדל את רב .עד סוף מקום הפאות. ויש אוסרים משום דרכי האמורי

סוף מקום הפיאות, סוף הפנים, סוף הזקן, ניתן להאריך בלי  -ו הפאות. וכמה שיטות נאמרו במנהג

הידור מצוה: המאריך את הפאות הוא מתנאה במצות השי''ת, והפאות הם עדות לישראל וסימן . הגבלה

אורך הזקן: איסור הקפת הזקן הוא לחתוך את . טוב. סגולה לאריכות ימים לא לחתוך את פאותיו כלל

רבי חיים  .ובחוקותיהם לא תלכו ,ותר לקצר את הזקן במספרים, לא ילבשהזקן בתער, ומצד ההלכה מ

ויטאל מעיד שהאריז''ל לא היה חותך את הזקן כלל אפילו במספרים, מלבד השפה העליונה שמעכב את 

ישיבות הקדושות: הרבה מראשי הישיבות הליטאיות בדור הקודם היו מקפידים שהתלמידים . האכילה

הוראת הסבא מסלבודקא ורבי ירוחם ממיר. מאידך החפץ חיים והחזו''א הורו  יגלחו את זקנם, על פי

 עומק הפשט, תשע"ט   [לגדל זקן

 עשר עטרות, תשע"ט  סכין שנטמא בשרץ האם מותר לשחוט בו קרבן פסח

 (עאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  - פניני הלכה  הניח קדירה ע"ג פלטה או גז ושכח להדליקם 

המוכר דבר שאינו ברשותו לא קנאו הלוקח, ואפילו אם באו אחר ]מכר את דירת אמו לצורך מחייתה 

כשאין לו מה לאכול, או שאין לו תכריכים לאביו התירו  • .כך לרשות המוכר אינו חייב ליתנם ללוקח

למכור גם דבר שאינו ברשותו, ונחלקו הפוסקים אם כשרשאי למכור כי אין לו מה יאכל, רשאי למכור 

ובכל גוונא אם אינו מוצא למכור בדיוק כשיעור שצריך, רשאי  .חייו ליום אחדאף מעט יותר מכדי 

במקרה שלפנינו שלא אמר שמוכר "מה שאירש היום", וגם ודאי אינו נחשב שמוכר  • .למכור מעט יותר

ולצורך חובות שכבר לווה בעבר הסתפק  .לא התירו לו למכור 'כדי חייו' כשמוכר עבור כמה שנים,

ואולם יכול המוכר לומר 'קים לי' כדעת הרמ"א ור"ת שבאומר 'שדה זו  • .לא הכריעבמשפט שלום ו

שאירש' חל הקנין, כלומר שכאשר סיכמו על נכס מוגדר, חל הקנין בדבר שעדיין אינו ברשותו ואי אפשר 

ין ולא חל כל קנ ,אך אם היו אחים נוספים מוגדר כל יורש כלוקח מאחיו ,כל זה של בן יחיד • .לחזור בו

 מכתלי בית הדין, תשע"ט  [מראש

 (עגאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  - פניני הלכה  חזר מהים עם מגבת שאינה שלו 

 (עאאוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  - פניני הלכה  חיוב מזוזה במלון או צימר 
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