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

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 דות החינוךיסו

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 גכאיל תערו

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 דפרשה עומקא

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 א עוזר שליט"אשיעורי הגר"

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 עמיקתא שמעתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47390
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&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=47986&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=47986&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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[

 

 פרשת מטות

 הגעלת כליםטבילת ו נושא בפרשה:

 הנדר והפרתו נושא בפרשה:

 כוונה מחשבה ומעשה נושא בפרשה:

 ...שאר עניני הפרשה

 

 פרשת מסעי

 ערי מקלט -בשגגה  הורג נושא בפרשה:

 ...שאר עניני הפרשה

 

 מענייני דיומא: תשעת הימים

 שבת חזון

 תשעה באב

 תשעה באב שחל בשבת

 

 

 

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
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http://beinenu.com/alonim
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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=
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 ותפרשת מט

 והגעלת כלים תטביל נושא בפרשה:

 

אספקלריא,  טבילה שימוש חוזר בבקבוקים צנצנות וקופסאות שיוצרו ע"י נכרים אם מחייב

 פניני אי"ש, תשע"ח   (תשע"ח )עמ' קח

 ראה, תשע"חתורה והו הכשרת כלי זכוכית: שיטות ומנהגים

יתא או מדרבנן, כלי מתכות וכלי זכוכית, השימוש בכלים י]חיוב טבילת כלי גוי מדאורטבילת כלים  

שאינם טבולים, דין האוכל שהיה מונח בכלים שאינם טבולים, כלים השאולים או שכורים מגוי, כלים 

חיוב הטבילה על בעל הכלי או על המשתמש, מאימתי העומדים לסחורה, כשאין באפשרותו לטבול הכלים, 

חלה חובת טבילה, שימוש בכלים בבתי מלון ומסעדות, מאכלים הנקנים בתוך כלי, כלים חשמליים גדולים 

    שלמים מציון, תשע"ה   עולמות, קיב  )כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[ שאינם נכנסים למקווה[

 פניני אי"ש, תשע"ח   תורה והוראה, תשע"ז   מנחת אשר, תשע"ו   נשיח בחוקיך, תשע"ו

]ספק לא טובול, ודאי לא טבול, כלי שימוש ארעי בכלים שאינם טבולים לצורך 'קירוב רחוקים'  

 פניני אי"ש, תשע"ח רים יבשים כעוגה ופרי המוגשים בכלי ואינם טעונים כלי[זכוכית, דב

 פניני אי"ש, תשע"ח נכרי בכוס לא טבולה האם מותר לתת קפה לפועל

 פניני אי"ש, תשע"ח גר שנתגייר טבילת כלי 

 פניני אי"ש, תשע"ח ללא ידיעתו אחר ברכה על טבילת כלים של

 פניני אי"ש, תשע"ח בתוך בור הטבילה טבילת כלים בסל ובענין רשת

 פניני אי"ש, תשע"ח חמץ טבילת כלים שנמכרו במכירת

)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(    ]כלי בן יומו, סוגי הכלים, אין ברכה על ההגעלה[הגעלת כלים  

 עומקא דפרשא, תשע"ד ]לא, כג[  

]כגון חובת טבילה לכלי הנקנה מגוי היא גם בכלי אלומיניום וכן משאר מתכות חדשות האם 

 נוה ההיכל, תשע"ו טיטניום ומגנזיום[

]טרמוס חדש לא טבול, למלא בו מים חמים שימוש בכלי סעודה קודם טבילה, שלא לצורך אכילה  

נשיח בחוקיך,    מציון, תשע"ה שלמים)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[     לצורך רחיצת תינוק[

 תשע"ז

  ]השונה ממלחמת מדין שבה נצטוו[  בשר וחלב בכלי שלל מלחמת סיחון ועוג, וטבילת כלים בהם

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  )כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[

)כל דבר אשר יבוא  ]האם חייב המוכר לטבול, האם מועילה טבילתו[ טבילת כלי גוי שנועדו למכירה

 שלמים מציון, תשע"ובאש תעבירו באש(  ]לא, כג[   

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47390
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
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כלים שיוצרו ע"י גוי ומכילים מזון כשר, ]  מזון לשיווק המשמשות זכוכית או מתכת אריזות טבילת

 שימוש, מסחר כלי, לקופסה קפה החזרת, למיחזור כלי, פעמי חד כלי, מזון שימורי פחיות, שתיה בקבוקי

   שלמים מציון, תשע"ו    ג"תשע, ההיכל נוה[   כג, לא(  ]באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל)  [סעודה בדרך

 זנשיח בחוקיך, תשע"

]הגעלה לחומרא בלא הסרת ידיות הגעלת כלים חדשים מחשש שומן מן החי בתהליך היצור 

תבניות  , כלים המצופים אמאייל, טפלון, ציפוי קרמיהפלסטיק, מכשירי חשמל כטוסטר או גריל חשמלי, 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז[ אלומיניום, נייר כסף

)כל דבר  ]בכל השנה, בערב פסח, אם נטרף, אם עברו י"ב חודש[האם מותר להגעיל כלי מבשרי לחלבי  

 מעדני אשר, תשע"ג   אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[

 

 הנדר והפרתו נושא בפרשה:

 

 תורת המעדנים, תשע"ח  [כדיבורכתיבה ] ?לו דין שבועה האם יש 'אני נשבע'כתב במכתב 

 תורת המעדנים, תשע"ח  ?האם יש לו איסור ללכת לישון נשבע לעשות דבר באמצע הלילה

  ?התרת נדרים הרי הם מוזהרים על נדרים מדוע קטנים שהגיעו לגיל י''ב שנה אינם עושים

 תורת המעדנים, תשע"ח

 תורת המעדנים, תשע"ח ?האם צריך לאכול מיד או לקיים מיד ,מאכל או לעשות פעולהנדר לאכול 

תורת  ?לתורה הרי הוא לא אומר שיתן מדוע חייבים לשלם הנדבות שמנדבים בשעת עליה

 המעדנים, תשע"ח

תורת  ?והרבה לא מקפידים לקיימו ,נדר הרי הוי 'הדרן עלך'איך מותר לומר בסיום מסכתא 

 המעדנים, תשע"ח

מעדני אשר,  ? עד מתי צריך ללמודחל שעון הקיץ הווכש, מסוימתלילה עד שעה כל דר ללמוד ב

 תשע"ח

מעדני אשר,  שיתחייב לשלם? צריך לרדתק"ג כמה  ,יתן אלף דולר לצדקהדר שאם ירד במשקל 

 תשע"ח

מעדני אשר,  ן?י שאין לו תפיליות תפילין לעהאם יכול לק דר כסף לצדקה להלביש ערומים

 תשע"ח

 מעדני אשר, תשע"ח ?האם מותר להשתמש בו שמשלם לו ,רו בעל מלאכהאה מחבדר ה

]פרוטה שא''צ לתת צדקה  ממנוה הד דתובאסור להחזיר אלכאורה  ,רוה מחבדר שלא יה

 מעדני אשר, תשע"ח דרב יוסף[

תורה והוראה,   דיבתם רעה, לשון הרע, קמצא ובר קמצא[]מהלכות נדרים הלימוד  – ח הדיבורוכ

 תשע"ח

 זרע ברך, תשע"ח  שיטת הרמב"ם שהפקר כנדר
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 מלאכת מחשבת, תשע"חהאם יש שבועת שווא בנשבע לקיים את המצווה? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  רהרמב"ם שיש אופן של ביטול נד חידוש

לב, שתיקה המקיימת, דברים שבלב בקיום נדר ]הקמה בקיום הנדר ע"י הבעל בשתיקה ביום שמעו 

זרע   שלמים מציון, תשע"ח , שותק על מנת לצער את אשתו[דברים שבלב שאינו סותר לדיבור ומעשהבלב, 

 ברך, תשע"ח

הגר"א עוזר,  ]לרמב"ם המדיר לוקה, ולדעת הר"ן המודר לוקה[מי עובר ב'בל יחל' המדיר או המודר? 

 תשע"ו

נזירות 'איתי' בשליחות'  על דבר ששייך למנות שליח, ]תנאי חל רקהאם ניתן לקבל עליו נזירות בתנאי 

ורה אך הואיל ואינו יכול למנות שליח מופלא הסמוך לאיש דהוי נזיר מהתלהביא קרבנותיו,  דאחר יכול

תנאי אחר, מזכה ל ם,תנאי בדבר שבינו לבין עצמו א"צ משפטי התנאיאינו יכול לעשות תנאי בנזירות, 

 עשר עטרות, תשע"ח  [משפטי התנאים א"צבדבר שהוא דיבור גרידא את שמע, בספירת העומר ובקרי

]ברכה לבטלה, התרת נדר, לעבור על הנדר בדבר מצוה ברך על מאכל שקודם נדר עליו ואסרו באכילה 

מיד לצורך השבת או ימתין למוצאי שבת, שכח שהיום תענית וברך  ולהישאל עליו, בשבת האם יתיר נדרו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חעל מאכל, התרת הנדר כשנשאר מקצת מן המאכל[ 

]הפרת בעל מכאן להישאל עליו  נדרה לא לאכול לחם, ואכלתו, ובעלה הפר את נדרה, האם יכולה

ולהבא והתרת חכם למפרע ומבטלת את האיסור, נדר שהופר האם דומה לכיכר שנאכלה, בנדר שבינו 

הגר"א גניחובסקי,   לבינה שיכול להפר רק בעודה תחתיו, האם תוכל להישאל על התקופה העתידית[

 תשע"ח

הרב אידר אלעזר אוירבך שליט"א  -שיעורים לפי סדר שו"ע יו"ד הלכות נדרים ושבועות 

נדר, האם , שבועה לקיים את המצוה, אמירה לדבר מצוה, דין שבועה, האיסור לנדור והחיוב להתיר נדרו

איסור נדר בדבר שלא בא  ,מותךואני כ ,מתפיס בשלחן ,הוא מדרבנן האם נדר ללא התפסה ,צריך התפסה

עם הארץ שהתפיס בדבר  ,מתפיס בדבר האסור, אדם אוסר על עצמו דבר שלא בא לעולם לכשיבא, לעולם

 ,נדר בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר ,ידות נדרים, פת עכו"ם-יין נסך, ופתו-האומר שיהיה יינו ,האסור

לנהוג איסור כימים  ,גדר האיסור בעם הארץ ,קלסתם נדרים להחמיר ופירושן לה ,ז"עלנדר ב , נזירות

, נשבע שלא ישא אשה לזמן מוגבל ,נידוי או חרם האם הוא מדאורייתא ,עאנלעבור בצ ,שנהג בהם היתר

, הנודר והנשבע בתורה י","כל נדר -להתנות על נדר שלא יחול  ,נדר בחלום ,שוים , פיו ולבוזכות הדפסה

 ,ספק מנהג ,נהג האם הוא מן התורה או מדרבנן, מה לדבר מצוה כנדראמיר ,שנת עראי לפני קיום שבועה

מי שאביו חסיד האם  ,מוציא לעז על הראשונים ,הולך ממקום למקום ,התרה למנהג אבות ,מנהג של מצוה

ח ביד חכמים לעקור דין דאורייתא בקום ובאיזה אופן יש כ ,מלקות בעושה קונם על מצוה ,מחויב במנהגיו

 ,חפצא דחפצא וחפצא דגברא, שיטת הר"ן בקונם על נבילהל", האם נחשב "איסור כול נזירות ,ועשה

חילופיהן באין זרעו  ,זה וזה גורם בקונמות ,גידולין ודשיל"מ ,חליפין של קונם ושל שאר איסורי הנאה

מטרות נדר לשתי  ,קונם לבית זה שאני נכנס ,קונם בית אביך ,קונם ביתך שאני נכנס ,לשונות סותרים ,כלה

דבר שיש לו  ,ככרי זו אסורה עליך ,איסור לכנוס את המשודכת ,חדר"ג ויבום לבני אשכנז ,ואין לו מספיק

מצוות  ,אם אסור ביין קונדיטוןההנודר מן היין  ו,דבר שהשליח נימלך עלי, הנודר מן הירקר, מתירין בנד

האם אזלינן בתר שעת האמירה או  ,דבר שאינו מתכוין באיסור הנאה ,לאו ליהנות ניתנו, במצוה קיומית

כשתיקנו לאסור דבר  ,לאסור לפי סיבת הנדר אף מה שלא הוציא בפיו, נודר מרואי החמה ,בתר החלות

את הדבר , לעשות אמר בפיו יותר ממה שחשב בלבו ,מסוים, האם נאסר גם מה שהיה להם קודם התקנה

חודש  ,ראש חודש ,י" האם אסור מן הלילה"ביום פלונ ,קונם שאני טועם היום נודר, הנאסר ע"י שליח

האם  ,מדיר ומודר מי לוקה ,עד הגשמים -עד הגשם  ,דבר שאין זמנו ידוע ,אדר ראשון ואדר שני ,העיבור

גדר "פתח"  ,"ד שקוליב, מי ראוי להתיר נדר, דין הערמה, איסור ויתור הוא מדאורייתא או מדרבנן
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 ,לנהוג היתר על סמך שיתירו לו בעתיד ,ים על ידי מודרהתרת נדר ,שאל על הפרשת חלהילה, ו"חרטה"

אין מתירים נדר  ,התירו נדר שאין להתירו ד, לפתוח "בתנאי נול ,נהגו להחמיר ולעשות מן החרטה פתח

תנאי שאי  ,נדר שאי אפשר לקיימו, התלוי בתנאי ,נדרי הבאי , עבור על נדר שעתיד להתירול ,עד שיחול

 , נבואה, רוב ,דברים הניכרים, על פי איזו ידיעה מותר להישבע ,ת התנאי באונסלא קיים א ,אפשר לקיימו

כשאין , אינו חפץ בכל הנדר, נדר שבטל מקצתו בטל כולו ,קונם מפני סיבה והשתנתה הסיבה ,שני עדים

 , שוטה, שבועה ונדר בטעות מופלא סמוך לאיש ,הקדיש שתי בהמות ואחת מהם פסולה, דעתו הידוע

 ,מכאן ולהבא ולמפרע-נשאל על ההקם האם מצטרף לחברו ,ל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתכ ה, נער

להשאל על הנדר לחכם אחרי  ,שתיקה ביום שומעו,  "גדר "נתרוקנה ,הפרה בקודמין מזמן שהיתה ארוסה

 האם הבעל, גדר דברים שבינו לבינה ,הקים והפר ונשאל על ההקם ,הקמה והפרה בבת אחת ,הקמת הבעל

הרמב"ם ורבנו יחיאל עינוי נפש, האם משערים  מחלוקת, איזה נדרים מפר האב ,מפר נדרי צדקה של אשתו

נשבע שלא יאכל נבילה  ,חצי שיעור בשבועה ' לא הוי "עינוי נפש ברוב בני אדם, או באשה זו תשמיש, מדוע

 עמ'( 200) זכר יצחק, תשע"ו   [ונעשה חשיב"ס, האם צריך התרה, אונס או שכחה בשעת התנאי

ירדם מחמת אונס, חייל החייב י]האם חל הנדר, כשתלאו בתנאי, להמתין עד שקונם עיני בשינה לעולם 

עומד ברה"י  מפני פיקוח נפש האם יעשה כן מיד בבין השמשות, או כשיהיה ודאי פיקוח נפש,לחלל שבת 

וידו ברה"ר והיא מלאה פירות ולא יכול להחזיק ידו כך עד מוצאי שבת, חולה שיש בו סכנה להאכילו 

נבילה או לשחוט עבורו בכשרות, נמצא במדבר ואינו יודע מתי שבת, ביום כיפור האם יאכל בתחילתו היום 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חפחות משיעור או ימתין לפק"נ ממש ויאכל שיעור שלם[  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח]איך יפר בעלה, שמא כבר עבר יום שמעו[ השמשות  נדרה בבין

]האם החפץ האסור מותר בטלטול ואינו מוקצה, הקדש שנשאל עליו או תרומה האם שבת נדר שהותר ב

היא מוקצה, מיגו דאתקצאי לבין השמשות חפץ שהיה באיסור נדר על שבת בצהרים ופקע מעצמו, הותר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ע"י יחיד מומחה או ג' הדיוטות[

]נמנע מלעשות פעולה מותרת, מחמת חומרה, האם קבלת מנהגים כנדרים ודרכי התרתם   "בלי נדר"

הפך לנדר או מנהג, וא"א לבטלו ללא התרה, בפעם אחת או בג' פעמים, חיובו מהתורה או מדרבנן, תוקף 

 ,בה, תוקפה של "מסירת מודעה" בערב ראש השנהאמירת "בלי נדר" לפני המעשה, או לפני הנהגה טו

 עולמות, קסג)לא יחל דברו( ]ל, ג[    המנהג על הדורות הבאים, מנהג בטעות, חומרה, כל נדרי[תוקף  

והתחרט, החילוק בין חיוב מטעם  במחשבה, כתב המחאה לצדקה -]אמירה לגבוה נדרי צדקה במחשבה  

 )לא יחל דברו( ]ל, ג[  נדר לבין זכות ממון של העניים, חשב לתת לעני אחד והלך האם יתן לעני אחר[ 

 עולמות, יד

 -מעות 'יזכור'  -דקה בהזכרת נשמות ]במחשבה, אמירה ומחשבה על נתינת צדקה, נדרי צנדרי צדקה 

לצדקה או לקופת בית הכנסת, האם ניתן לזכות נשמות הנפטרים בצדקה, לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת 

עומקא  מי שלא גילה בחייו רצון מיוחד למצוה זאת, תנאי בל תאחר בנדר לצדקה, נדר לצדקה בעת צרה[

  דפרשה, תשע"ו 

 אורות הגבעה, תשע"ד  )לא יחל דברו( ]ל, ג[ ]בנדר רגיל, בנדר נזירות[נדר על נדר  

פניני    נר יששכר, תשע"א   עשה( ]ל, ג[)לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יהנשבע שלא יאכל שבעה ימים  

 מנחת חינוך, תשע"ו

בידה, הלוואה, לשלוח ע"י שליח, ללמדו[  ]השבת אהמדיר הנאה את חברו, האם רשאי לתת לו צדקה  

 מעדני אשר, תשע"ד  )לא יחל דברו( ]ל, ג[
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]נשבע בכולל גם על בין השמשות, נשבע לא לשאת אשה, נשבע שלא נשבע על מצוה שמחויב בה מספק  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד)לא יחל דברו( ]ל, ג[    מצוה[לשמוע קול שופר של 

, כשכולל גם דבר הרשות, נשבע שיבצע 'גברא'ושבועה על  'חפצא']הבדל בין נדר על   מצוהנשבע לבטל 

ות עקירת חכם את הנדר למפרע, הבדל בין מפרש שכולל פעולה בתאריך מסוים והתברר שהוא שבת, מה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג     הגר"א עוזר, תשע"א  )לא יחל דברו( ]ל, ג[ דבר הרשות לבין סותם דבריו[

]א. גירש אשתו על תנאי שתעבור עבירה ונשאת לאחר ונדרה   עבירהעבירה שאם היא עבירה, אינו 

והפר לה בעלה השני. ב. כתב בשבת ע"ג כתב גט כשהכתב השני לשמה מקרי כתיבה אך אם כתבו במזיד 

שה שאינה נאמנת לומר לבעלה שנאסרה עליו, כי עיניה נתנה דינו כנכרי ואז לא הוי גט ולא הוי כתיבה. ג. א

באחר, אך אם מותרת לו, לא נחשוש לעיניה נתנה באחר, מאסר עליו וכו'. ד. מקלקל בחבורה בשבת. ה. 

אמאי אין עד נעשה דיין. ו. המגרש ע"מ שלא תנשא לפלוני. ז. אם הקנו המנחה לסוטה ע"מ שלא תפגל, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד)לא יחל דברו( ]ל, ג[    קרבן שלה. ח. כללי גלגל החוזר[ופיגלה בטל התנאי ואין ה

 שלמים מציון, תשע"ו    אורות הגבעה, תשע"ה   )לא יחל דברו( ]ל, ג[ערך הדיבור ומעלת השתיקה  

]אפקעינהו קידושין למפרע, ומתברר שלא היה משמעות הפרת הבעל במקרה של הפקעת קידושין  

)לא יחל דברו( ]ל, ג[     יתא או מדרבנן[יה תרומה מחמתו, מדאורבעלה, ומה הדין אם בעלה היה כהן ואכל

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

)לא יחל ]דברי המנחת חינוך והחזון איש[  חצי שפחה וחצי בת חורין, האם בעלה יכול להפר נדרה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה( ]ל, ג[   דברו

)לא יחל   ]מדין נדר טעות, מדין ביטול מראש, זכר המודעה או לא[מסירת 'מודעה' בביטול נדרים  

 אורות הגבעה, תשע"ג דברו( ]ל, ג[ 

 מכאן, מתירין לו שיש דבר הוי נדר, ולהבא מכאן או למפרע, חכם למו בעל]  נדרים' הפרת'ו' התרת'

 ב"תשע, עוזר א"הגר   [ג, ל(  ]דברו יחל לא)[  למפרע ולהבא

 ב"תשע, התורה מחמדי   [ג, ל(  ]דברו יחל לא)  מומחה שיש במקום הדיוטות י"ע נדרים התרת

 ב"תשע, אשר מעדני   [ג, ל(  ]דברו יחל לא)?  ה"ר בערב נדרים להתיר נוהגות אין נשים מדוע

 ב"תשע, אשר מעדני   [ג, ל(  ]דברו יחל לא) ]מופלא הסמוך לאיש[ב ראש השנה בער בני י"ב התרת נדרי

הגר"א שיינין,  [ג, ל( ]דברו יחל לא) [מתירין לו שיש דבר, שמעו ביום] הפרת נדרים ע"י אב ובעל וביטולם

 תשע"ג

עשר עטרות,   מקראות[]הבדל בין בעל לארוס בפשט ה ארוס מפר בקודמין ובעל אינו מפר בקודמין

 תשע"ח

שטיין שליט"א, שיעורי הגר"ח פיינמדוע כתוב וה' יסלח לה רק אצל הפרת הבעל ולא בהפרת הארוס? 

 תשע"ח

 יחל לא)  [מתירין לו שיש דבר, שמעו ביום]?  לה להפר יכול בעלה האם, השמשות בין שנדרה שהא

 ב"תשע, אשר מעדני  [ג, ל( ]דברו

 א"שא באופן, לאצטרופי חזי, תורה איסורי בשאר ש"ח מול בשבועה "שח] ונדר בשבועה שיעור חצי

 משום חדש איסור, הטמא מן יוצא דין, ימצא ובל יראה בל באיסור, ללילה סמוך פ"יוכ כגון, לאצטרופי

 ע"תש, עוזר א"הגר  [ג, ל( ]דברו יחל לא) [המקורי האיסור של המסוים האיסור שם מחמת או' הרחקה'
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]מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות', מדין 'התרת נדרים', 'כל נדרי' בערב יוכ"פ, והיתר נדרים בערב ר"ה 

או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור', אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב ר"ה, מדין 

המתירים הם 'בית דין', האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית דין שקול',  'פתח' או 'חרטה', האם

)לא יחל   'כל נדרי' לשעבר או להבא, אמירתו ג' פעמים, זמן אמירתו, אמירת הפסוק "ונסלח" לאחריו[

 מות, קכאעול  דברו( ]ל, ג[

 כאיל תערוג, תשע"ו   זצ"לעניני נדרים במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו ח[  -אשר אסרה על נפשה( ]ל, ז) נדרים שאין בהם עינוי נפשפרת ה

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו  ח[-)אשר אסרה על נפשה( ]ל, זקטן יכול להפר את נדרי אשתו?  האם 

נדרי'?, מדוע נבוכדנצר היה מעוניין לשמוע את ]מדוע מוציאים ספרי תורה ב'כל  חומרתם של הנדרים

תרגום כל התורה?, מדוע נאמרה פרשת נדרים דווקא ל'ראשי המטות'?, מהן השבועות שכל אדם נשבע 

יום  21הימים שבין י"ז תמוז לתשעה באב לבין  21והיאך זה משפיע על שאר השבועות?, מה הדמיון שבין 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח ל, ג[ ] )איש כי ידור נדר(שבין ר"ה להו"ר[ 

חיוב  מנהג בני ביישן, ירידה לים בערב שבת, שוני כלכלי בין האבות לבנים, ]חיוב בנים במנהגי אבותם 

תעניות בשני וחמישי כל ימיו, האב הנוהג אב , וח האב לקבל גם על זרעומדין קבלת הציבור או מכהבנים 

חיוב הבנים לנהוג במנהגי אבותיהם כאשר הבנים עצמם נהגו , קיבל במפורש את המנהג גם על בניוש

חיוב  ,ומה הדין כשנהגו כן רק בחיי האב משום כבודו בלבדמקרה, כל בבמנהג זה לאחר שהגדילו, או ש

שיטת ת האבות כאו הכרע ,זהירות או חומרא]ם למנהג האבות הבנים לנהוג במנהגי אבותיהם תלוי בטע

בן שנהג כמנהג אביו אך לא ידע שיש במנהג זה [, אחד הפוסקים, והבנים נוקטים להכריע כשיטה אחרת

בחורי ישיבות ספרדים המעוניינים לשנות מנוסח התפילה של אבותיהם לנוסח , משום גדר וסייג למצוה

האם רשאי לאכול בישיבה מבישולי  [המחמיר בחליטה לאחר מליחה] נימתי, התפילה בישיבה אשכנזית

, בן שאביו ר"מ בישיבה ואינו מגלח את זקנו האם חייב לנהוג כאביו, בני אשכנז שאינם מחמירים בזה

  דיני "התרה" לבנים ממנהגי אבותיהם[, חיוב נשים נשואות לנהוג במנהג אימותיהן המגלחות שערות ראשן

 עולמות, שצח

 

  , חלה, צדקה[תרומות ומעשרות] טעות בקיום מצוות  התרת נדרים על

 

]אכל מן השיריים או לא, נפלו השיריים לאלף תרם מן המוקף, יישאל על התרומה ויתרום שוב כדין 

)כן תרימו גם אתם תרומת ה'( ון "חדש", במבשל בשבת[ ואכל מהן בשוגג, בדברים שלא בטלים ברוב כג

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]יח, כח[ 

שרו את החלות, והניחו בצד לחמניות יע]בחתונה להשאל על המעשרות  -התערבבו ההפרשות 

התרומה ת, מעשר, המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל צלח לתרומה גדולה ותרומת

שאל עדיף שיויעשרו שנית. ו, על התרומהל, ניתן להשאל ]התרת נדרים[ נאסר הכוברוב,  הלא נתבטל

ינים להתרת נדרים, אע"ג יש לדון האם המשתתפים בסעודה יכולים להיות בבית די, המפריש וגם המשלח

אין, פסול נוגע יש, והם נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחלות, יפרט הנדר בפני אחד, והוא לא  דפסול קרוב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח נוגע והשאר אינם פסולים כי אינם יודעים, גדרו של פסול נוגע[

]מעטפות של התורם שנתערבבו אצלו, או קופת הצדקה להשאל על הצדקה  -תערבבו קופות צדקה שנ

 מכותלי בית הדין, תשע"ח הפרטית שלו, קופת צדקה של עניים המונחת בביתו, זכות תביעה לעניים[
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"חו צדקה ליד גזבר[ לא ניתן להישאל עליה  תרומה שהגיעה ליד כהן ]א

בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח, ]שאלות בעניני הפרשת חלה 

המלאים במילוי  ,יעור זה, כגון עוגות שמרים וטורט למיניהםמצוים הרבה עוגות שאין בקמח שבהן ש

נוסף מלבד הקמח, ומשום כך אין מפרישים מהן חלה. אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה 

עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או כשמעבירים 

חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על ל. ות הן בחלה משום צירוף סמתחייב ב, אותן יחדיו ברכ

ק, 'שאלה ם ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבציהשולחן במקום מסו

תלך האם רוצה להישאל על ההפרשה אשה נשואה שהפרישה חלה ועל ההפרשה' כדרך התרת נדרים, 

שכניה האם מפרישה  או שה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיהאבעצמה לחכם או תשלח את בעלה, 

אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק ביום , חלה בברכה

אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו ה, האם עליה להפריש חלה בברכ ,אחד וחלק למחרתו

אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש ה, חל אופה עוגות, האם חייבת להפריש ממנו

אם ה, הכיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרשה, כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצות, בשב

מה גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת ה, אפיהאפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור 

 אזמרה לשמך, תשע"ח ה, מתי ואיך עושים 'צירוף סל'[ חל

]וחזרה אמרה המפרישה: "אני נשאלת על החלה" שלא בפני בי"ד תערבה בעיסה וה שנחל

והפרישה חלה, ונודע הדבר בליל שבת, האם יועיל לקבל דבריה בשבת ולהתיר נדרה, וממילא תחול 

ה השניה, התרת נדרים בשבת לצורך השבת, נדר אחר נדר ושבועה אחר שבועה, כשמתירים הפרשה ההפרש

חלה אין אומרים מותר לך אלא התרומה בטלה, הבעל לא יוכל להצטרף להיות משלושת המתרים לאשתו[ 

 וסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד(א-פניני הלכה

וישמע משה,  ]גרם ברכה שאינה צריכה[להישאל על הפרשת חלה כדי לחזור ולהפריש בברכה 

  המשך  תשע"ח

]מדאורייתא אסור לבטל תרומה ברוב מדין 'משמרת', האם מותר להישאל על שמירת טהרת התרומה 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' צב( ל תירוצים)משמרת תרומותי( ]יח, ח[   התרומה[

 

 כוונה מחשבה ומעשה ושא בפרשה:נ

 

]אשה שהפר לה בעלה, הקדש שנפדה ולא ידע, טבל מכת מרדות לנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו טלה  

)לא יחל דברו(   שעישרוהו ולא ידע, זרק חץ לפגוע בחבירו ופגע בעץ, רצה להרוג פלוני ונתברר שהוא רודף[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה]ל, ג[  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פ(   ממשנתה של תורה, תשע"ד   )וה' יסלח לה(  ]ל, ו[כפרה על מחשבת חטא  

כאיל תערוג,  לבשר חזיר, וק"ו בפעולה טובה[ ]נתכוין מפורש מחזקו בלב האדם יןלימוד מק"ו של ד

 תשע"ז

]מזיק בנתכוין לבשר חזיר,  הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה

הגר"א  ]יט, ב[  )פרה אדומה תמימה( הנותר[היזק איש לחבירו והצילו, הזיק בול יקר והעלה מחיר 

 גניחובסקי, תשע"ג
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 -]בבן אדם למקום  נתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה?  -מחשבה רעה שנהפכה לטובה  

במזיק, בנפשות. בדיני אדם ובדיני שמים.  -בשר טלה". בבן אדם לחברו "נתכוון לבשר חזיר, ועלה בידו 

מחמדי התורה,    ]נ, כ[ )דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה, באוה"ח( ההבדל בין הצלת יחיד והצלת רבים[

שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק",    דפי עיון, תשע"ג    נוה ההיכל, תשע"ה   עולמות, קלד   תשע"ג

 ון הפרשה, תשע"ו )עמ' סב(עי    עיון הפרשה, תשע"ב )לח(   אוצרות אורייתא, תשע"ח   תשע"ו

]נתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה,  נסיעה בשבת לצורך פיקוח נפש עם נהג שאינו שומר שבת

עיון הפרשה, תשע"ה  הפורס מצודה בשבת לדוג דגים והעלה תינוק, ההבדל בין אמבולנס רופא ומונית[

  )עמ' עו(

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג(גוי שהתכוין לרעה ועשה מצוה, האם מקבל שכר? 

 

 שאר עניני הפרשה:

 

)וישלח אותם משה אלף למטה(  ?נו ולא יהושעמדוע נשלח פנחס בראש הלוחמים, ולא משה רבי

 פניני אור החיים, תשע"ז]לא, ו[ 

)וישלח אותם משה... תקיעת שופר בזמן המלחמה, מדיני המלחמה, או מדין תקיעה בעת צרה 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"הו[  וחצוצרות התרועה בידו( ]לא, 

פניני   שיינין, תשע"בהגר"א  )ויצבאו על מדין( ]לא, ז[ כיצד לצור על עיר בזמן המלחמה, ותכלית המצור

 מנחת חינוך, תשע"ו

]מדוע לא נצטוו על גיעולי נכרים במלחמת סיחון  מהות היתר אכילת מאכלות אסורים בזמן המלחמה

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו   הגר"א שיינין, תשע"א ועוג[  

]למי שייך השלל, במלחמת מדין מדוע כולם חלקו בו, לומדי תורה בעלות על שלל ממלחמת העולם 

ה האם חולקים בשלל, במלחמה בה כולם סבלו כגון ירי טילים על העורף, שלל הלומדים להצלחת המלחמ

הנאצים ימ"ש, האם הכיבוש עצמו הוא מעשה קנין או צריך קנין, האם אברהם אבינו קנה הרכוש 

ממלחמת סדום, דינא דמלכותא בכיבוש מלכות, דינא דמלכותא אצל הנאצים ימ"ש, כשנשדד הרכוש 

דושת החפץ, האם כשפסק הכיבוש נפקע הקנין, קנין מדין יאוש בעלים ושינוי במצוות המלך מה קורה לק

רשות, ספרים וחפצי קדושה שנשדדו מיהודים, מציל מזוטו של ים, שלטון הכובש מוכר רכוש שגזלו 

)ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח הרשעים, הציל אוצר ספרים לפני המלחמה האם יחזירו, זוטו של ים[ 

 אוצרות אורייתא, תשע"חה( ]לא, יא[ באדם ובבהמ

ויקצוף משה על פקודי )  שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי מדין כךל ,משה על שרי החיל כעסהקשר בין 

אשכול יוסף,      שבילי פנחס, תשע"ד   ]לא, יד[  )החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה

 תשע"ד

י האלפים ושרי המאות הבאים ויקצוף משה על פקודי החיל שר) ? ןהאם היה דין יפת תואר במלחמת מדי

 מלאכת מחשבת, תשע"ח ]לא, יד[   )מצבא המלחמה

 ורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"חשיעהריגה מדין 'תקלה' ו'קלון' 

 נוה ההיכל, תשע"ד  )אתם ושביכם, ברש"י( ]לא, יט[  גר שמל ולא טבל שלשמירת שבת 
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 , ברש"י(  ]לא, כא[  )אשר צוה ה' את משה ]הזכרת שם רבו בתפילה[איסור לתלמיד לקרוא לרבו בשמו  

   תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ה

  שלמים מציון, תשע"ו   ת קידומת אבי או רבי[]בפניו או בפני אחרים, בתוספהזכרת שם אביו או רבו 

]מדוע למלחמת מדין נלקחו רק כאלו שלא הקדימו תפילין של ראש לשל יד? מדוע נסמכה מלחמת מדין 

להישאר בעבר הירדן )אלמלי עניין הקדמת פרשת מלחמת מדין לפרשת בני ראובן וגד? הא עצם הבקשה 

ממנו  )ולא נפקדהטפל לעיקר( הייתה ראויה? מה היה הפגם בשבטים אלו שבגינו לא זכו להיכנס לארץ?[ 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג ]לא, מט[  איש(

)ששה עשר אלף שבע מאות  ?שבון נתנו שרי האלפים ושרי המאות, תרומה מהשלללפי איזה ח

 האיחוד בחידוד, תשע"ג וחמישים( ]לא, נב[

)עטרות ודיבון(     א"[]חיוב לתרגם פסוק זה במסגרת לימוד "שניים מקר  ?מה המיוחד ב"עטרות ודיבון"

 במשנת הפרשה, תשע"ה]לב, ג[ 

'מקנה רב' למקנה ראובן 'עצום מאוד'? מדוע התורה  -]מדוע יש שינוי לשון בין מקנה גדבני גד ובני ראובן 

שיעורי  ]לב, א[  )ומקנה רב([ ?השבטים 2.5ה עיקר הטענה כנגד האריכה כ"כ בתיאור המעשה? מה היית

 הרב רוזנבלום, תשס"ט

 מאור השבת, תשע"ו]בקשת בני גד וראובן[  "מה בין "מקבל מתנה" ל"חוטף מתנה

מלאכת   )יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[בקשת בני גד ובני ראובן נחלה שלא ע"פ גורל 

 מחשבת, תשע"ז

)יותן את הארץ הזאת ]והאם חלו עליהם משפטי התנאים[  ?כיצד נחלק שבט מנשה לשני שבטים

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[

 אורות הגבעה, תשע"ז )ומקנה רב( ]לב, א[עשה לך "רב" בזמן הזה 

ישיבת    נר יששכר, תשע"א  )יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[ בקשת בני גד ובני ראובן 

 נר יששכר, תשע"ו    רוממות, תשע"ו    מיר, תשע"ו

]מפקיע עצמו מקיום מצוות התלויות בארץ, בזמן הזה, לעבר הירדן,  שראל איסור יציאה מארץ י

)יותן את הארץ   מדאורייתא או מדרבנן, לנשים, יצא בהיתר, וממשיך לטייל, חיוב עליה, האופנים שמותר[

 עולמות, טו    תורה והוראה, תשע"ההזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[  

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

 עין יצחק, תשע"ח [ פלאי הבריאה

]חשד ומראית העין, האם מדובר על עבירה בעבר או עבירה בעתיד, באיסור דאוריתא או  מראית העין  

באיסור דרבנן, כשמצוי מין היתר, אכילת בשר עוף עם חלב שקדים, שניצל פרווה עם גבינה, דברים שלא 

כה על מצוות שקיומן משום חשד ומראית העין, לבישת פאה הוזכרו בש"ס כגון קמח מצה בפסח, בר

)והייתם נקיים מה' ומישראל(  נכרית, תליית בגדים לייבוש בערב שבת, נסיעה ברכב לאחר זמן הדלקת נרות[  

 תורה והוראה, תשע"ב     עומקא דפרשא, תשע"ג     אשר ליהודה, תשע"ד     גולמות, ריע ]לב, כב[  

 ,]תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, אפשר לעשותו ע"י שליח, מעכשיומשפטי התנאים  

יום", ל' , ההבדל בין תנאי "אם" לבין "לאחר 'על מנת'אם צריך משפטי התנאים, מחילת תנאים, תנאי 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ל[-ו בני גד ובני ראובן(  ]לב, כט)אם יעבר  איגלאי למפרע וחלות למפרע, תנאי בחליצה[
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נוה ההיכל,  ]ברירה בדאורייתא, תנאי כפול או רגיל, עצות אחרות[תנאי בקריאת שמע של שחרית 

 תשע"ז

 םמדוע השם שיאיר נתן לחוות הגלעד נתקיים, ואילו השם שנתן נבח לקנת ובנותיה לא נתקיי

 שע"והאיחוד בחידוד, ת מב[-ויאיר בן מנשה הלך... ונובח הלך...( ]לב, מא)

 

 

 פרשת מסעי

 ערי מקלט -הורג בשגגה  נושא בפרשה:

 

נר )הערים אשר תתנו ללויים(  ]לה, ו[    ן שפיכות דמים, ומעלת ה"מקום" שבארץ ישראלוחומר עו

 יששכר, תשע"ו

 נר יששכר, תשע"א  ]לה, ו[  )הערים אשר תתנו ללויים(ן ערי הלויים  הקשר בין הורג נפש בשוגג לבי

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב ]לה, ו[  )הערים אשר תתנו ללויים( גדרם של ערי מקלט וערי הלויים

 אשכול יוסף, תשע"ג ]לה, יא[ )לנוס שמה רוצח( ]בשונה מאב ורב[ ?מדוע רופא אומן שהרג בשגגה גולה

המצוות ]לה, יא[  )לנוס שמה רוצח( על ההורג, רוצח שברח[]דין על ביה"ד או מצוות הליכה לעיר מקלט 

 פניני המנחת חינוך, תשע"ו    בפרשה, תשע"ו

]בתורה שימוש במאסר: במגדף ובמקושש עצים בשבת, מדוע לא נאסרו באותו ש או הגנה עונ -מאסר 

תא, האם מותר לעצור "חשוד" לשם חקירת החשוד, או כשיש עדות על העבירה אך העדים טרם נחקרו, 

מאסר עד מות, האם ניתן להשתמש במאסר כעונש, או  -הפקדת "ערובה" כחלופת מאסר, הכנסה לכיפה 

הגנה מפשיעה, הסמכות לאסור לזמן קצוב, מאסר כאמצעי כפיה לתשלום חוב ממוני, כאמצעי  רק כאמצעי

"צידה באדם", או איסור עשיית "דין" בשבת[  -כפיה לקיום פסק בית דין, הכנסה למעצר או מאסר בשבת 

  תורה והוראה, תשע"ג   עולמות, רנט   )ויאמר אדוני משה כלאם(  ]יא, כח[

 מעדני אשר, תשע"ד ]לה, יא[ )רוצח מכה נפש בשגגה( ות של רב לתלמיד או תלמיד לחברוחובת הגל

מלאכת מחשבת,  ]לה, יא[ )רוצח מכה נפש בשגגה(מי הוא 'תלמיד' שמגלים רבו עמו לעיר מקלט? 

 תשע"ח

 אשכול יוסף, תשע"ד  ]לה, יב[ קלט מגואל הדם()למ  ?מדוע הותר לגואל הדם להרוג את ההורג בשוגג

)את שלוש  ]כשבפועל לא קלטו עד הפרשת כולן[ ?משה שלוש ערי מקלט לעבר הירדןדוע הפריש מ

  שלמים מציון, תשע"ז   מלאכת מחשבת, תשע"והערים תתנו מעבר לירדן( ]לה, יד[  

ו משום ]הניח אבן בראש הגג ונפלה, זרק אבן כלפי מעלה, הבעיר גדיש, אישדין 'כוחו' לגבי רציחה  

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ]לה, כ[  )ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימות(חיציו[  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו)והצילו העדה את הרוצח( ]לה, כה[   רוצח במזיד בלא התראהגאולת דם ב
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]לה,  )אשר נס שמה( ]האם יועילו פיטורי הכהן הגדול[  האיסור לצאת מעיר המקלט גם לפיקוח נפש 

 הגר"ח גניחובסקי, תשע"ג   אשכול יוסף, תשע"ה  כה[

  ע"וזרע ברך, תש  ]לה, כח[ )מות יומת המכה(להמיתם במיתה הכתובה  א"חייבי מיתת בי"ד, שא

 תשע"ח

 (עחאספקלריא, תשע"ח )עמ'   טחילול שבת לנוס לעיר מקל

  זרע ברך, תשע"ו)וישב בה עד מות הכהן הגדול( ]לה, כח[    ]מנהרות[דין מחילות שתחת עיר המקלט 

  תשע"ח

)וישב בה עד מדוע אמו של כהן גדול היתה מספקת מזון ולא הכהן הגדול בעצמו או אשתו ובניו?  

 יחי ראובן, תשע"ח   קולמוס יוסף, תשע"ז מות הכהן הגדול( ]לה, כח[ 

  האיחוד בחידוד, תשע"ובגלעד שכיחי רוצחים[ ]היחס בין מספר התושבים בגלעד לכמות ערי המקלט 

 זרע שמשון, תשע"ח

]לה,  )וישב בה עד מות הכהן הגדול(הקשר בין גלות ההורג בשגגה בעיר מקלט למות הכהן הגדול  

 האיחוד בחידוד, תשע"ד   ע"ומחמדי התורה, תש   במשנת הפרשה, תשע"ב   במשנת הפרשה, תשע"ד  כה[

 ניחובסקי, תשע"גהגר"א ג  ]לה, כז[ )ורצח גואל הדם את הרוצח(  ?האם מותר לרוצח לברוח מגואל הדם

 תשע"ח מעדני אשר,   ? מקלט אחרת רילע נוסהאם צריך ל ',עיר מקלט'בתוך  הרג בשוגג

 תשע"ח מעדני אשר, ?האם יברך הטוב והמטיב ,מקלט במות הכהן גדול רייצא מעששרוצח 

 

 שאר עניני הפרשה:

 

)ויכתוב משה  מסעי לע"ב ימי חס"ד מי"ז בתמוז עד ראש השנה הקשר בין מ"ב מסעות בפרשת

 שבילי פנחס, תשע"ו ]לג, א[ את מוצאיהם למסעיהם(

  ]לג, א[ )ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם(  ?דר המסעות את מתן תורהמדוע העלימה התורה בס

 במשנת הפרשה, תשע"ו

  ]לג, א[ )ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם(מ"ב המסעות שכל אדם עובר בחייו, במשנת הבעש"ט  

 שבילי פנחס, תשע"ג

 מעינות מהרצ"א, תשע"ד  ]לג, א[ )אלה מסעי בני ישראל(הלכות והנהגות להולכי דרכים  

', מהם המסעות 'ה "פ]מה החידוש שהמסעות היו עאו 'מוצאיהם למסעיהם'?  'מסעיהם למוצאיהם'

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  [לג, ב( ]...מסעיהם למוצאיהם)מוצאיהם למסעיהםשכל אדם חייב לעבור[ 

 מידי שבת, תשע"ו  ]לג, ז[ ב על פי החירות()וישסייג לחכמה שתיקה  

]מדוע דווקא באהרון פירטה התורה תאריך פטירה? מדוע דוד כמה כל פטירת אהרון בראש חודש אב 

נה ממשה ומרים? מדוע נסמכה מיתת כך לידע עת פטירתו? מה זכה אהרון שבכו אותו כל ישראל בשו

)ויעל אהרון אהרון למסעות? מדוע משנכנס אב ממעטין בשמחה? מדוע לא ביקש אהרון להיכנס לארץ?[ 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד  אל הר ההר..( ]לג, לח[
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ות עשרלצפיה ב

פר' שיעורים על 

 מטות מסעי

 באתר "בינינו" :

 

עלוני  למאגר

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

מה היה חטאו של ]מדוע פורטה מיתת אהרון באריכות כאן ולא בפרשת חוקת? אהרון  תיאור פטירת

)ויעל  פרד ולהתכונן לפטירתו?[יאהרון במי מריבה? מדוע נקבר מול ארץ אדום? מדוע לא ביקש שהות לה

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א אהרון אל הר ההר..( ]לג, לח[ 

]קדושת הכיבוש, כיבוש ארץ ישראל בזמן הזה, מצוות 'והורשתם', קדושת ארץ כיבוש ארץ ישראל 

]לג, נג[   )והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ( ישראל ע"י הכיבוש, כיבוש מלך המשיח[

 עומקא דפרשה, תשע"ו

או רק הבטחה, בזמן החורבן, חיובית ישראל  ארץ את ליישב מצוה יש האם]מצות ישוב ארץ ישראל  

או קיומית, כללית על האומה, או על כל יחיד, כשפרנסתו בחו"ל, קניית קרקע ללא התיישבות בה, אמירה 

על ידי מי שעדיין אינו שומר מצוות, ישוב בארץ ע"י תמיכה מחו"ל, כשהוריו לנכרי בשבות, ישוב הארץ 

)והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם  [המבוגרים בחו"ל זקוקים לו, טעם המצווה, מעלת הישיבה בה

 עולמות, רסה     אשר ליהודה, תשע"ד]לג, נג[   נתתי את הארץ(

)ארץ כנען  ]הגבול הדרומי, הצפוני, המערבי, הר החרמון, גבולות העתיד, אילת[גבולות ארץ ישראל  

 עולמות, סד     כאיל תערוג, תשע"ה     עומקא דפרשה, תשע"ה  ]לד, ב[ לגבולותיה(

 שלמים מציון, תשע"ו  ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(ות בהליכה לים   דיני שמירה וזהיר

  ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(  ]מרחוק, מקרוב, בעת נסיעה, נזכר אח"כ[ברכה על ראית הים  

 שלמים מציון, תשע"ו

]שיעור הזמן שהיה בלא ציצית, שינוי מקום בלבישה, לבש ברכת ציצית כשלובש בשעה שיוצא מהים  

 שלמים מציון, תשע"ו  ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(ציצית אחרת[  

 קב ונקי, תשע"ו  ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(סמוך לא"י    -קבורה בחו"ל ליד חוף הים 

ונשו של הגולה בכך שאינו קצוב, בשונה משאר העונשים בתורה? מדוע ]מדוע נשתנה ע כוחה של תפילה

)ערי מקלט  אסרה התורה לכהן גדול לשאת אלמנה? מדוע הכהן הגדול היה צריך לפחד מתפילת הגולים?[

 ב רוזנבלום, תשס"חשיעורי הר  תהיינה לכם( ]לה, יא[

 אשכול יוסף, תשע"ו  ]לה, טו[ )ולגר ולתושב בתוכם( [עניין בעלי תשובה]ובעל צער הגר אזהרת התורה 

נוה ההיכל, י( ]לו, יא[ )ותהיינה מחלה תרצה... לבני דודיהן לנשים, ברש" נישואי צעירה לפני הבכירה

 תשע"ו

]האם סומכים לא בשמים היא   - מן השמים שו"תאו על פי הנביא פסיקת דין והלכה על פי אליהו 

על פי הקבלה, גילויים שנמסרו על בת קול, הלכות ומנהגים שחזרו ויסדום על פי הדיבור, בהלכות שנוהגים 

בקבלה מפי אליהו הנביא, בירור הספיקות בהלכה תיק"ו, דברי החת"ס  בגילוי אליהו כשמתגלה בגופו 

ואז דינו דין, וכשמתגלה בנשמתו לצדיקים לא בשמים היא,  גילויים שנמסרו לרשב"י ולהאריז"ל ברוח 

ואה, הסתמכות על שאלת חלום להלכה, שו"ת הקודש ששרתה בעת לימודם שונים מגילויים הנמסרים בנב

מן השמים לרבינו יעקב ממרויש שפסק הלכה על פי חלומותיו, והאם אנו מחוייבים לפסוק הלכה כפי 

נוה ההיכל, ]לו, יג[   )אלה המצוות והמשפטים אשר צוה ה' ביד משה( ]ביד משה[   שהשיבוהו בחלומותיו[

 עולמות, ד    תשע"ד

 

)סיום  ]הפסק, הבדל בין העולה לבין הקהל, מי אומר, טעם המנהג[חזק חזק ונתחזק סיום הספר: 

 עומקא דפרשה, תשע"בהספר(  
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 מענייני דיומא: תשעת הימים

 

 כללי -תשעת הימים 

 (לג)עמ' אספקלריא, תשע"ח   זצ"ל אלישיב ש"לקט הלכות ל'תשעת הימים' במשנתו של מרן הגרי

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח]ימי בין המצרים ח"ב[  הלכות מצויות לתשעת הימים 

 הרב זילברברג, תשע"ו   תשעת הימים עדדינים הנוהגים מר"ח אב 

מים חיים,    "דמאור השבת, תשע    מאור השבת, תשע"הדיני האבלות הנוהגים מר"ח אב ואילך   

 אבלות המקדש )עמ' תקל"ח( -בנתיבות ההלכה    תשע"ז   תשע"ג

 תשע"ז   תשע"ה   נשיח בחוקיך, תשע"ו  קרליץ שליט"אמפסקי הגר"נ  -דיני תשעת הימים 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )מג עמ'(הלכות תשעת הימים  

 אזמרה לשמך, תשע"חהלכות תשעת הימים 

 מים חיים, תשע"ו   הרב רובין, בני תורה, תשע"ב  שחל בשבת ונדחה "בתתשעת הימים ו דיני

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כה(  מנהגי אבלות משנכנס אב

 

 ממעטים בשמחה

 

בראש חודש אב, שהחיינו בגמר כתיבת ספר,  ]'חלאקה' למי שנעשה בו שלוששמחה בתשעה הימים 

 קג(אבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה   כתיבתו הדפסתו, כריכתו[ ]הגר"י ליברמן שליט"א[

בנתיבות ההלכה  ר"ש שבדרון זצ"ל[]בכל החודש או רק עד תשעה באב[ ]הגדין עם העכו"ם בחודש אב 

 ג(מ אבלות המקדש )עמ'  -

   מחמדי התורה, תשע"ו ]בין אוכלי בשר בהיתר לאוכל חלבי כדין, מי המזמן[צירוף לזימון בתשעת הימים 

 תשע"ז

]בעל ברית והמוהל לובשים בגדי שבת לכבוד הברית בתשעת הימים, להקל בדיני אבלות לצורך מצוה 

בגדים בשבת ולהשתמש בהם אחר השבת[ ]הגר"צ וובר שתיית יין במוצאי שבת לצורך הבדלה, ללבוש 

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

 

 בניה שיפוץ ומסחר

 

 הרב רובין, בני תורה, תשע"אם  בתשעת הימי םובגדי םוקניית כלי םבנייה ושיפוצי
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 קכט(אבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה  ]הגרי"מ וויל שליט"א[קניית בגדים וכלים בתשעת הימים 

בנתיבות ]בניה של רשות או של מצוה[ ]הגר"א איזנטל שליט"א[ שיפוץ אולם שמחות בתשעת הימים 

 קיד(אבלות המקדש )עמ'   -ההלכה 

או איסור דרבנן של  דאורייתא, ']'לפני עור לא תתן מכשול פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימים 

הכשילם , לשיש חשש שהסועדים יאכלו בשר שאינו כשרכ'חטא כדי שיזכה חברך' , 'מסייע לדבר עבירה'

הפסד חשש ש, פתיחת מסעדה כשרה בתענית ציבור באיסור ]קל[ של אכילת בשר ב'תשעת הימים',

הפעלת מכבסה אוטומטית ב'תשעת , כיבוס מצעים לצורך אורחים בבית מלון בתשעת הימיםהלקוחות, 

[  גדר מנהגי האבלות ב'תשעת הימים' לעומת גדר אבלות על אביו ואמו, הימים', ובימי אבלות על אביו ואמו

 עולמות, קיג

 םממעטי] מחה בתשעת הימיםומשא ומתן ובנין של שעסקים בתשעת הימים ובתשעה באב, 

משא ומתן עסקי, מה פשרה של ה"שמחה" שיש למעט בחודש אב, ומהו שיעור ה"מיעוט" בה,  ,בשמחה

במקום , קניה ב"יריד", , דבר האבדתשעת הימיםהמניבה רווחים בעסקה  ימתחת, ומתן של שמחה משא

נה ממסגרת עיסוקו ולא לשמחת הבו בנין ןקבל, ין שהתחילו בבנייתו קודם ר"ח אבילהמשיך בבנ, צורך

רכישת רכב חדש , קניית והזמנת מקרר, מכונת כביסה ומזגן, שיפוץ והרחבת דירה בתשעת הימיםמגורים, 

רכישת טבעת , קניות לצורך חתונה, משא ומתן ובנין לצורך מצוה, כניסה לדירה חדשה, ]משפחתי ומסחרי[

, מלאכה ומסחר בתשעה באב, רכישת ספרי קודש, תבניית וסיוד בית כנס, שנותנים לכלה בשעת שידוכין

עשיית , מלאכה בליל תשעה באב, לעולם"]במלאכתו[ אינו רואה סימן ברכה  תשעה באבהעושה מלאכה ב

, מלאכה שאין בה היסח הדעת מהאבלות, מלאכת "דבר האבד", מלאכה קודם חצות היום ולאחר חצות

 עולמות, שטותיחת חנויות מכולת וממכר אוכל בתשעה באב[  פ

 

 בשר ויין

 

 נוה ההיכל, תשע"בבישול בשר בתשעת הימים לסעודת מצוה לאחר ת"ב   

 ירחון האוצר )ו(, תשע"ז )עמ' יד(  תשעת הימיםב, שבוע שחל בו ואיסור בשר ויין בסעודה מפסקת

 רץ כצבי, תשע"ז  ]סיום של נשים[ אכילת בשר בסעודת סיום בתשעת הימים

 מעדני אשר, תשע"ואכילת בשר בתשעת הימים לגדולים, בסעודת סיום שערך קטן  

 

 רחיצה וכיבוס

 

 , תשע"אהרב רובין, בני תורהו בתשעת הימים  ותיקונ תפירת בגד, מכובס בגדלבישת ץ וכביסה גיהו

 עיטורי מרדכי, תשע"זהלכות רחיצה בתשעת הימים  

 נר יששכר, תשע"ז  ים כשאין לו אחריםלבישת בגדים או מצעים מכובסים בתשעת הימ

 הגאון ר' יו"ט זנגר, תשע"זכיבוס בגדים ולבישתם בתשעת הימים 
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אבלות  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ב פלמן זצ"ל[ים מרובים בשבת לצורך תשעת הימים לבישת בגד

 המקדש )עמ' תפ"ג(

 (מבאספקלריא, תשע"ח )עמ' רחיצה מזיעה בתשעה הימים  

 

 שבת חזון ]דינים ומנהגים[

 

 (חירחון האוצר )ו(, תשע"ז )עמ' י   לבישת בגדי חול בשבת חזון

 דברי שי"ח, תשע"והנהגותיו של הגר"ח קנייבסקי  שליט"א   -דיני שבת חזון 

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

 מאור השבת, תשע"ז לחול[

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

פניני חשוקי , כיצד ינהג? הבדיל במוצאי שבת חזון על יין, על דעת כן שקטן ישתה, והקטן ברח

 חמד, תשע"ח )עמ' טו(

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

 עמ'( 77תשע"ח ) נדברו,

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

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

 

 נהגים[תשעה באב ]דינים ומ

 

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

 תשע"ח )עמ' כג(

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

 חמד, תשע"ח )עמ' כד(

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

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כז(

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

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

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לא(
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בנתיבות ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[ גזירת צמת הראש של גבר ]קירוב רחוקים[ בליל תשעה באב 

 ק(אבלות המקדש )עמ'   -ההלכה 

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

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

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

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

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

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

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

]חולה, טעה ואכל, בשחרית ובמנחה, מעוברת המתענה והתחילה מתענה האם יאמר 'עננו'  יחיד שאינו

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

קולמוס יוסף,  ?]בסעודה המפסקת[תבשילין אב, האם מותר לאכול שני חולה האוכל בתשעה ב

 תשע"ז

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

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

 הרב זילברברג, תשע"זדיני תשעה באב  

אבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה י"א חבר זצ"ל[ ]הגרקריאת שמע בתפילין במנחה בתשעה באב 

 (כ"ד

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

 שכה(

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

"מ שטרנבוך שליט"א[ ]אמירת פרקי תהילים קודם ברכת התורה[ ]הגרחיוב תלמוד תורה בתשעה באב  

 (נד אבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה 

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

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

 א(לאבלות המקדש )עמ'  -ת ההלכה בנתיבובשומע תפילה או בברכת העבודה[ ]הגרב"ש סלומון זצ"ל[ 

]החובה לצום ביום תשעה באב, מדרבנן או  עוריהאם יאכל פחות מכשבתשעה באב  הפטור מלצום

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

 [  ]הגר"י בורגר שליט"א[חות מכשיעורהיכן שהותר לו לאכול האם חייב לאכול פחות פביום או בלילה, 

 (פזאבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה 
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]עשיית מלאכה בתשעה באב, מול אמירת 'התכבדו מכובדים'[ מיחזי כיוהרא באבלות תשעה באב 

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

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

     אבלות המקדש )עמ'  רלא( -ההלכה 

]סוגי המגבונים, השימוש בהם בשבת, לניקוי מלכלוך או שימוש בממחטות לחות בתשעה באב 

 (קטזאבלות המקדש )עמ'  -בות ההלכה בנתילהתרענן[ ]הגר"א פרינץ שליט"א[  

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

 (קיחאבלות המקדש )עמ'  -בנתיבות ההלכה רייזמן[  

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

משאר אבלות, ובדברי המנ"ח והגרי"ז דתרי  אבבשעה חילוק דיני אבלות ת] כות אבלות בתשעה באבלה

ות שהחמירו באבלות ת"ב טעם אחר לחומר .אבלות ותענית חמורה, והנפק"משעה באב, דינים הם בת

 (לדירחון האוצר )ו(, תשע"ז )עמ' [  באיסור רחיצה וכיבוס אף שהקילו בו בשאר דברים

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

 קולמוס יוסף , תשע"זכתינוק הבורח, שמחת המלמד[ 

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

בחזרתו, וההולך לצורך מניעת הפסד ממון מותר רק ההולך לצורך מצוה רשאי לעבור במים בהליכתו ו

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

 דברי הלכה, תשע"הלימוד תורה בערב תשעה באב  

 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 

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

שתה מים , שכח ואכל אם מתבטל ממנו הצום, חולה שאוכל אם מחוייב עדיין לצום] שעה באבחולה בת

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

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

 

 תשעה באב שחל בשבת ]דינים ומנהגים[

 

 תשעת הימים ושבוע שחל בו

 

 ע"בהרב רובין, בני תורה, תשן  ראשו םתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליותשעת הימים ו דיני

 רוממות, תשע"ו   תשע"ח    מים חיים, תשע"ודיני תשעת הימים ות"ב שחל בשבת   
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 הבדלה

 

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

 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 

 צא(אבלות המקדש )עמ'   -ההלכה 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו? יבים להבדיל על הכוסהאם הפטורים מצום תשעה באב החל במוצ"ש חי

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

 

 קטן שהגדיל

 

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

 קא(המקדש )עמ'  

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

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

ענות ביום עשירי, נפק"מ לקטן שהגדיל במוצ"ש, אם ]תשלומין או עיקר התקנה להת בשבתתשעה באב 

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

 ד(ל)עמ' 

 

 דינים הנוהגים בשבת

 

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

 (חאבלות המקדש )עמ' כ" -בנתיבות ההלכה 

 צה(אבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה  ]דברים שבצנעא[ ]הגר"י רוזן שליט"א[תשעה 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 בדל בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב שחלו בשבת הה

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

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

 נוה ההיכל, תשע"ה  ]עד מתי, אכילת בשר[סעודה שלישית בשבת ערב תשעה באב 
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 שאר הדינים

 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

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

 גיליון עיטורי מרדכי, תשע"ח   הלכות תשעה באב שחל בשבת

 דברי הלכה, תשע"הלימוד תורה בערב תשעה באב  

 תשע"ב     נשיח בחוקיך, תשע"ודיני תשעה באב. משיעוריו של הגר"נ קרליץ שליט"א  

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

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

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

 המקדש )עמ' תקנ"ו(

]מדוע בגמ' הפליגה שבשבת זאת יעשה 'כסעודת שלמה', מדוע חשב רבי  תשעה באב שחל להיות בשבת

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

 רוזנבלום, תשע"ה

 אשכול יוסף, תשע"וי לבטל אבלות תשעה באב שחל בשבת?  מדוע רצה רב

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

 מאור השבת, תשע"ה   תשע"ה

 עמיקתא, תשע"בשמעתתא מעוברות ומניקות בת"ב שחל בשבת  

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

תלמוד תורה, דברים שבצנעא, האם לשבוע הקודם יש דין שבוע שחל בו, קטן שהגדיל ביום ראשון, האם 

, דיני מוצאי ת"ב שנדחה, חייב להתענות, האם יכול להוציא גדול בהבדלה, טיסה בתענית בת"ב נדחה

  עולמות, שנב קיצור הלכות[

 

 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' 

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47390
http://beinenu.com/alonim
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/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_78.0000.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/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/51_44_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_72.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/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


 

ות עשרלצפיה ב

פר' שיעורים על 

 מטות מסעי

 באתר "בינינו" :

 

עלוני  למאגר

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

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

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

 (חאבלות המקדש )עמ' קנ"

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

 (מהאבלות המקדש )עמ' ק -בנתיבות ההלכה ]הגרש"י טאבאק זצ"ל[  עבודת האבות ויראת השמים שלהם[

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

 המקדש )עמ'  רעח(

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

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

 (מחק  המקדש )עמ'

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

 (נדאבלות המקדש )עמ'  ק -בנתיבות ההלכה  זצ"ל[קאפלמאן  י"ד]הגר גבוהות[

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

     (טרל

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

     ט(פאבלות המקדש )עמ'  ק -בנתיבות ההלכה  זצ"ל[ יגן נ]הגר" נו בדין חלוקה[ פחות מכך אי

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

 מעדני אשר, תשע"ד

 מנחת אשר, תשע"ז   מדי התורה, תשע"זמחביאור דברי הגמרא "עקיבא ניחמתנו" 

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

]מהות הבכי לפני הקב"ה כביכול, בית פנימי ובית חיצון, וינצלו את מצרים, תבכה נפשי  במסתרים

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

 (זקס)עמ'  

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

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

 

  תשעה באב נקרא 'מועד' 

 

 -בנתיבות ההלכה זצ"ל[   שולזינגר מ"מ]הגר   שבילי פנחס, תשע"ב  הטעם שתשעה באב נקרא מועד

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו   (סדמ' קאבלות המקדש )ע

 י פנחס, תשע"ושביל  הקשר בין תשעה באב לשמיני עצרת

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

 )עמ' טו( זע"קובץ גיליונות, תש -הגר"ד סגל שליט"א   מסעי, הקשיים המחשלים את האדם, קרא עלי מועד[

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

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47390
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/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_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/32_44_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/127_44_76.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/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
file:///C:/Users/dvorae.DVORA/Desktop/Downloads/הקשר%20הנפלא%20בין%20תשעה%20באב%20לשמיני%20עצר
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_44_72.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

פר' שיעורים על 

 מטות מסעי

 באתר "בינינו" :

 

עלוני  למאגר

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 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 ההלכה שליט"א[  אולשין י[ ]הגר"התורה דאורייתא או דרבנןברכת ]שלא ברכו בתורה תחילה 

     (יחאבלות המקדש )עמ'  ר -

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

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

     (יאבלות המקדש )עמ'  ר -בנתיבות ההלכה שליט"א[ 

תורה, חלק לימוד התורה המשפטי אינו גמר מצוה ]משפטי המהות החטא 'שלא ברכו בתורה תחילה' 

כמו עשיית תפילין, ולכן אין מברכין עליה, וברכת התורה היא על החלק המעשי דהיינו קיום המצוות[ 

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

 

 מגילת איכה וקינות

 

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

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

     (ואבלות המקדש )עמ'  רל -בנתיבות ההלכה 

 ר יששכר, תשע"דנהיסח הדעת מהמעלה הרוחנית    -"בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי" 

     (קעזאבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה   ]הגר"א סלומון זצ"ל[אייכה  -איכה 

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

     (רעחאבלות המקדש )עמ'   -בנתיבות ההלכה 

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

 (מגאבלות המקדש )עמ' ק -ההלכה 

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

 גיליונות, תשע"ח )עמ' ד(

 קהילת בני תורה, תשע"בכמו 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 מכל  -'אנשים ריקים ופוחזים למלחמה', יום אבל לאומי 
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לקחת את האוירה הקדושה כשיוצא  -מים, מה ראה הציבור בנס לחם הפנים את ההבל החם היוצא הע

זצ"ל[   שולזינגר מ"מ]הגר מהות המועדים התקרבות אל ה'[ -מבית המדרש, כיצד תשעה באב נקרא מועד 

 (סאבלות המקדש )עמ' ק -ת ההלכה בנתיבו

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ י מקומות לפרשות שבוע אחרותלגיליונות מרא

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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