לצפיה בעשרות

מראי מקומות ליום הכיפורים
(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

שיעורים על
יום הכיפורים
באתר "בינינו" :

לבית ולמשפחה
פנינים  -תשע"ד

***

שבת טיש  -תשע"ז

למאגר עלוני

להתעדן באהבתך  -תשע"ו תשע"ה

פרשת השבוע

דברי ישרים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג
סיפורי צדיקים  -תשע"ו תשע"ה תשע"ד תשע"ג

ומועדים

נר לשולחן שבת  -תשע"ז תשע"ו תשע"ד תשע"ג

אוסף עלונים ליום כיפור מגדולי הדור

תשע"ז

(גם משנים
תשע"ו ( 12עלונים)

קודמות)
באתר "בינינו" :

ערב יום הכיפורים
אמירת פיוט "מכניסי רחמים" בסליחות [וכן מידת הרחמים ,וברכוני לשלום בליל שבת ,תפילה על יד
אמצעי ,תפילה לצדיקים] נר יששכר ,תשע"ד
מעלת ועב ודת עשרת ימי תשובה כאיל תערוג ,תשע"ו
אמר ברוך אתה ה' המלך ,ומסופק אם לסיים "הקדוש" או "המשפט" הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
האם מועיל לומר תשעים פעם "המלך הקדוש" לצאת מידי ספק הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

***
ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות מעיינות מהרצ"א ,תשע"ד

לתועלת הרבים,

הערות בעניני תשובה [רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות ,האומר אחטא ואשוב ,מחטיא הרבים,
מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות תשובה] מעדני אשר ,תשע"ג

בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

בין אדם לחברו
בקשת מחילה בין אדם לחבירו [על אלו חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם ביקש מחילה וחברו מחל,
האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה? מה אופייה של חובת בקשת מחילה ,והאם צריך לפרט את החטא?
מה הדין כשאי אפשר להשיג את הנפגע?] תורה והוראה ,תשע"ו תורה והוראה ,תשע"ד
שאלות בהלכות בקשת מחילה וקיומה נשיח בחוקיך ,תשע"ז תורה והוראה ,תשע"ו נשיח בחוקיך,
תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על
יום הכיפורים
באתר "בינינו" :

האם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? נר יששכר ,תשע"ג
בקשת מחילה בגוזל את חבירו [והחזיר] אורות הגבעה ,תשע"ה
תשובה ווידוי על עבירות שבין אדם לחבירו [האם יש חיוב לרצות ולפייס גם אם השלים את הנזק או
השיב את הגזלה ,האם יש חובת ווידוי על העוון ,האם הווידוי מדין תיקון העוול או מהלכות תשובה בין
אדם למקום ,האם יש חיוב פיוס מיוחד בערב יום כיפור ,שלא יהיה המוחל אכזרי ,האם חייב המוחל
למחול בפה ,כמה פעמים צריך לבקש מחילה ,פיוס ע"י שליח ,כשאינו בעיר ,כשהנפגע נפטר] עולמות ,קכג
חיוב בדיני שמים [מזיק בגרמא ,האם יש חיוב רק בי"ד אינם אוכפים ,או שיש מצוה בעלמא לשלם או
שזו מידת חסידות ,מתי "חייב בידי שמים" ומתי "אם בא לצאת ידי שמים" ,בכל ספק ממון המוציא
מחבירו עליו הראיה ומדוע כאן שונה ,כשיש פטור תשלומין מדין קם ליה בדרבה מיניה האם חייב בדיני
שמים ,ואם תפס הניזק ,האם החייב בדיני שמים ולא שילם כשר לעדות ,המזיק בגרמא שלא בכוונה]
עולמות ,רעב

***
למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

בקשת מחילה מאדם שאינו ידוע שלמים מציון ,תשע"ו
האם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על לאו ד'לא תיטור'? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

קודמות)
באתר "בינינו" :

בין אדם למקום
תשובה על עבירות בשוגג או באונס [סמך על עד אחד באיסורין וטעה ,לפני עור במכשיל חברו באונס,
הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד] אורות הגבעה ,תשע"ד
מצות תשובה ווידוי [תשובה על החטא ,תשובה לפני הקב"ה ,תשובה ותפילה ,תשובה ווידוי ,תשובה
מאהבה ומיראה ,תשובת הגויים ,וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד ,וידוי יום הכיפורים] הגר"א עוזר ,תשע"ו
תורה והוראה ,תשע"ז
תשובה בבני נח בארה של תורה ,תשע"ו

רץ כצבי  ,תשע"ו

תשובה מדי שבת ,תשע"ו רוממות ,תשע"ז
תשובת היחיד ותשובת הציבור רץ כצבי ,תשע"ו
מצות תשובה נוה ההיכל ,תשע"ג עולמו ת ,קעג המצוות בפרשה ,תשע"ז
האם יש חיוב תשובה מיוחד ביום הכיפורים [דעת הרמב"ם ורבינו יונה] אורות הגבעה ,תשע"ג
תורה והוראה ,תשע"ד

מצות תשובה הלכות כפרות וכיסוי הדם יתרון דעת ,יגדיל תורה בעלזא ,תשע"ה

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

אכילה בערב יום הכיפורים
אכילה בערב יום הכיפורים כהידמות למלאכים [פטור נשים מאכילה זאת ,מעמידה בתפילה ,מלבישת

לצפיה בעשרות

קיטל ואמירת בשכמל"ו בקול רם] עומקא דפרשה ,תשע"ו
האם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום הכיפורים? [מ"ע שהזמן גרמא] שמעתתא עמיקתא,
תשע"ג

אכילת ערב יום כיפור מתקנת כל אכילות השנה שפת אמת ,תר"מ
מצוות אכילה בערב יום הכיפורים [דאורייתא או דרבנן ,שיעור האכילה ,כוונה למצווה ,האם נחשב

שיעורים על
יום הכיפורים
באתר "בינינו" :

כעוסק במצווה ,מהלילה או רק מהבוקר ,האם נשים חייבות ,חולה שאינו מתענה ביום כיפור ,אכילה בזמן
תוספת יום הכיפורים] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

איסור אכילה ביום הכיפורים

***
למאגר עלוני

אכילת המן ביום כיפור מעדני אשר ,תשעד

השותה חומץ ביום הכיפורים זרע ברך ,תשע"ו
איסור האכלת ילדים ביום כיפור [ספיה בידיים] מעדני אשר ,תשע"ג כאיל תערוג ,תשע"ו פניני מנחת
חינוך ,תשע"ז

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

אכילת כזית פת ביום הכיפורים שחל בשבת ,האם היא אסורה מן התורה? [חצי שיעור מככותבת]
זרע ברך ,תשע"ג
מצוות עינוי ביום הכיפורים ,הימנעות מאכילה ושתיה או עינוי הנפש זרע ברך ,תשע"ג

קודמות)
באתר "בינינו" :

חולה ביום הכיפורים
האכלת שיעורים לחולה שיש בו סכנה פניני מנחת חינוך ,תשע"ז
זימון לחולים שאכלו ביום הכיפורים רץ כצבי ,תשע"ו
הזנה מלאכותית לחולה ביום הכיפורים ,ולמצוות אכילה בערב יום הכיפורים רץ כצבי ,תשע"ו
האם אכילת חצי שיעור מותרת לחולה ביום הכיפורים? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

חולה האוכל ביום הכיפורים האם יאמר יעלה ויבוא ,האם חייב בלחם משנה בסעודתו? זרע ברך,
תשע"ו
חולה האוכל ביום הכיפורים בהיתר ,האם רשאי לעלות לתורה במנחה? אורות הגבעה ,תשע"ו

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

נשיאת כפים בכהן שאינו מתענה [בשחרית ,בנעילה] רץ כצבי ,תשע"ו
עליה לתורה למי שאינו מתענה [בשחרית ,במנחה ,ובמנחה ביום כיפור שחל בשבת ,קריאה מחמת היום
או מחמת התענית ,הבדלה במוצאי שבת שהוא גם מוצאי יו"ט שני של גלויות האם בן א"י יכול להוציא בן
חו"ל] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
חול ה הצריך לאכול ביום כיפור יאכל מוצק ככותבת ,או משקה כמלא לוגמיו הגר"א גניחובסקי,
תשע"ו
חולה שהותר לו לאכול חצי שיעור ואכל שיעור שלם ,האם ילקה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז
לבן האם נחשב כאוכל או כמשקה [ואם יבחשו אותו יהפוך למשקה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

נעילת הסנדל
לצפיה בעשרות
לבישת נעלי בית שאינם קשורים לרגל במקום שאין ערוב שלמים מציון ,תשע"ו
איסור נעילת הסנדל [מדאורייתא או מדרבנן ,מעור או מעץ ,מחומרים סינטטיים ,האיסור הוא בבטול
העינוי או איסור עצמי ,ללכת יחפים או להרגיש את הארץ ,עמידה על כרים וכסתות ,הליכה עם מדרסים,
נעלי ספורט נעלי בית ונעלי קרוקס ,לחולה וליולדת ,מצטער ואיסטניס בנעילת סנדל ,לקטנים ,וגיל חינוך
בכך ,איסורי נעילה בדינים אחרים] עולמות ,רעג
חולה ברגליו ,ילבש מנעל או יישאר בביתו הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

שיעורים על
יום הכיפורים
באתר "בינינו" :

תפילות יום הכיפורים
קידוש לבנה לפני יוהכ"פ או מיד בצאת יום הכיפורים עומקא דפרשה ,תשע"ו
ברכת הטלית בערב יום כיפור ,כמה זמן לפני השקיעה? שלמים מציון ,תשע"ו
על דעת המקום ועל דעת הקהל עומקא דפרשה ,תשע"ו
מה מקומו של יצר הרע בין כל רשימת החלאים? [ אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעה ושבי וביזה
ומשחית ומגפה ויצר הרע וחלאים רעים מבני בריתך] אשכול יוסף ,תשע"ג

***
למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

להשתדל לקנות עלייה בראש השנה או ביופ כיפור ,והאם בשניהם? קול יעקב ,תשע"ו
נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור נוה ההיכל ,תשע"ה עומקא דפרשה ,תשע"ד
חיוב נשים בכריעה בתפילת מוסף רץ כצבי ,תשע"ו

קודמות)
באתר "בינינו" :

הלקח מפרשת יונה שבילי פנחס ,תשע"ז
ברכת מאורי האש במוצאי יום כיפורים בנר העשוי לאורה [בזמנינו האם נר עשוי לאורה] עומקא
דפרשה ,תשע"ו

***

סדר עבודת יום הכיפורים

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

כיצד הותרה ,מידי שנה בניית לשכת הכהן גדול מחדש לקראת יום הכיפורים [סתירה ובנין בבית
המקדש] זרע ברך ,תשע"ד
האם הותרה כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים בשאר ימות השנה זרע ברך ,תשע"ד

לתועלת הרבים,
בתנאי שלא

ספי קות להלכה בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים .תורת הקרבנות ,תשע"ד
הקטרת חלבי יום הכיפורים במוצאי יום הכיפורים ,ע"י כהן גדול דוקא? זרע ברך ,תשע"ד
מהותם של שני השעירים לפי דברי המשך חכמה שבילי פנחס ,תשע"ו

בכי הכהן והגדול והזקנים על שחשדו אותו כצדוקי במשנת הפרשה ,תשע"ז

יבוצעו בו שינויים

היתר הנאה משעיר המשתלח [ודין רוב בהמות אינן טרפות] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ג
דין וידוי וסמיכה בפר כה"ג ביום הכיפורים זרע ברך ,תשע"ג

הלכת טרחא דציבורא הנלמדת מסדר העבודה ביום הכיפורים תורה והוראה ,תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על

תקציר סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים תורת הקרבנות ,תשע"ה

יום הכיפורים

שאר עניני יום הכיפורים

באתר "בינינו" :

הלכות מצויות ליום הכיפורים שמעתתא עמיקתא ,תשע"ז מים חיים ,תשע"ו
שאלות בהלכות יום הכיפורים נשיח בחוקיך ,תשע"ו
הרחת אתרוג ביום כיפור [פרי שאינו עומד לאכילה] שלמים מציון ,תשע"ו

***

המועדים יבטלו ויום הפורים לא יבטל [ויום הכיפורים?] זרע ברך ,תשע"ג
האם מותר לענוד שעון זהב ביום הכיפורים [אין קטגור נעשה סנגור] קב ונקי ,תשע"ד

למאגר עלוני

קדושת יובל מאחד בתשרי או מיום הכיפורים בו זרע ברך ,תשע"ג
אשריכם ישראל ,בפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם ,אביכם שבשמים מדי שבת ,תשע"ז

אורח חיים למעלה למשכיל שיחת ערב יום כיפור מהגר"ג אדלשטיין שליט"א דרכי החיזוק,

פרשת השבוע
ומועדים

תשע"ו

(גם משנים
לצפיה בשיעורים על נושא " ימים נוראים" באתר בינינו (למעלה מ 300-שיעורים)

קודמות)
באתר "בינינו" :

~

~

~

~

~

~

~

אוסף עלונים ליום כיפור מגדולי הדור

תשע"ז

תשע"ו ( 12עלונים)

***

שיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א (באר הפרשה)
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א ליום הכיפורים

יום כיפור ,תשע"ו

תשע"ג תש"ע תשע"א תשע"ב

תדפיס מתוך הספר " יקרא דאורייתא" ליום הכיפורים ,על דרך ההלכה החידוש
והפילפול ( 57עמ')
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף'
לכתובת kishurtora@gmail.com

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

