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 (חינם )קישורים להורדה  ]שבת נחמו[  ואתחנןפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 

 תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ו   - עלון סיפורים להלכה שלמה

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו  - איש לרעהו

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו    - דברי יושר

 תשע"ד   - להתעדן באהבתך

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   - צדיקים סיפורי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   תשע"ו  - ישרים דברי

  תשע"ד - שבת לחןולש נר

 תשע"ו   תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_45_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_45_75.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_45_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_45_72_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_45_75.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_45_77.pdf
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 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ו   תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

   תשס"ט   תשע"א   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 91)  ואתחנןלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 קריאת שמע נושא בפרשה:

 

שיעורים בהגדות חז"ל,   אלוקינו ה אחד( ]ו, ד[ 'ראל ה)שמע יש  קבלת עול מלכות שמים - קריאת שמע

 שבילי פנחס, תשע"ז   מעיינות מהרצ"א, תשע"ו    תשע"ב

]הטלת מום בספק בכור, אכילה לפני הבדלה מספק,  הפסק בקריאת שמע, כשקורא מחמת ספק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  אכילה לפני נטילת לולב מספק, חיוב בדיקת חמץ בספק חמץ[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ]להוציא אחר, ולהוציא עצמו[ קריאת שמע חיובחצי עבד חצי בן חורין ב

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו

 נוה ההיכל, תשע"ב  קדושת 'יוצר' וקדושת ה'עמידה' בימי חז"ל

  מחמדי התורה, תשע"ה  קריאת שמע עם תפילין של רש"י ור"ת

 שלמים מציון, תשע"ו  ]כג, כד[ )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(קריאת שמע בזמנה 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו   [קרליץ שליט"א מתורתו של הגר"נ]הלכות קריאת שמע בזמנה 

  אשר, תשע"ד מעדני  ]מדוע אין ברכת המצוות לפניה, האם יש לה תשלומים[עניני קריאת שמע 

]כשמתפלל ויעבור זמן המג"א, האם עדיף לצאת ידי חובה בקר"ש תנאי בקריאת שמע של שחרית 

 נוה ההיכל, תשע"ג  שבסדר הקרבנות בלא ברכות[

וף זמן קר"ש' ו'תפילה' צריך לסיים את כל קר"ש ]האם בכדי להספיק את 'סהתחלה בתפילה ובמצוות 

או התפילה, קודם לסוף הזמן, או די אם רק מתחיל, אם יודע שלא יספיק לסיים האם יתחיל,  כיצד ינהג 

בימים נוראים כשמאריכים בפיוטים, כיצד ינהג סעודת שבת שנמשכה למוצאי שבת, סעודת פורים 

דת שבע ברכות שהתחילה ביום השביעי והסתיימה בלילה, שהתחילו ביום הפורים סמוך לשקיעה, בסעו

  עולמות, יב[   אין לברך בסופה את ברכות הנישואין

]מדוע קראו בני ישראל קר"ש באותה שעה, זכות קר"ש להינצל מעלת וסגולת מצוות קריאת שמע 

 שלמים מציון, תשע"ו   קר"ש מול גוליית, קר"ש בברית מילה[ממלחמה, 

ל, קודם קריאת שמע או אחריה, הפסק בין ברכה לשינה, שינת המפי רכתב]קריאת שמע על המיטה  

ארעי, ברכת השבח או ברכת הנהנין, מפני מה נתקנה, אמירת אשר יצר או ברכות שונות כברכת רעמים 

אחר המפיל, ברכה במקום אחד ושינה במקום אחר, ברכה לאחר חצות, חיוב נשים, ברכת המפיל בנסיעה 

    אורות הגבעה, תשע"ג   עולמות, רפ  ]כג, כד[  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(  במטוס או ברכבת[

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז   דמאור השבת, תשע"   נוה ההיכל, תשע"ב    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/86_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/86_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/86_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_11_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_11_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/12.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/12.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_40_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/280.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/280.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_07_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_07_77_0.pdf
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]קריאת שמע בבוקר קודם או אחר תפילין, כשחושש קריאת שמע בבוקר וקריאת שמע על המיטה 

שמע על המיטה מצוה כדי שישן מתוך ד"ת, או סגולה  שיעבור זמנה, לקבל עליו עול מלכות שמים, בקריאת

  ]כג, כד[  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י( מפני המזיקין, האם נשים חייבות בכך, ברכת המפיל[

 מנחת אשר, תשע"ז

 נוה ההיכל, תשע"ג ]בדיבור, בהרהור[  לימוד אחר קריאת שמע על המיטה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ]או ברכת התורה[היא המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוה  "שהאם קר

 ים מציון, תשע"זלמש [דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרם בע"פ] ל פהקריאת שמע בע

 שלמים מציון, תשע"ו]כה, ו[   קריאת שמע בברית מילה

 מעדני אשר, תשע"ה   מחמדי התורה, תשע"זפטור תורתו אומנותו מקריאת שמע ותפילה 

השמעת קול. מהו גדר ההלכה המחייבת את האדם להשמיע ]ותפילה השמעה לאוזניו' בקריאת שמע '

לכך הוא השמיעה האינדיבידואלית של האדם? איזה הבדל יש בין את קולו בקריאת שמע? האם המדד 

 תורה והוראה, תשע"ו   ?[קריאת שמע לבין תפילה

  מעינות מהרצ"א, תשע"ו  ]קריאת שמע של שחרית בר"ת, אחד רשע[להאריך ב"אחד" 

 

 בל תוסיף ובל תגרע נושא בפרשה:

 

]מקורו מפרשתנו או מפרשת ראה, ביטול מצוה בשב ואל תעשה, ע"י חכמים או ע"י בל תוסיף ובל תגרע 

מינים  הבציצית וחמשחוטים  האדם פרטי, תקיעת שופר בשבת ר"ה, נטילת פרי אחר במקום אתרוג, חמש

 הנחת בלולב, הוספת וגריעה מהוראת בי"ד הגדול כאיסור אכילת חיה בחלב, קביעת תקנה קבועה כפורים,

   הגר"א עוזר, תשע"ד )לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו( ]ד, ב[ תפילין דרבינו תם[

 מדי שבת, תשע"ו    גתורה והוראה, תשע"    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד

)לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו( ]ד,  כמה ביאורים בטעם איסור בל תוסיף

 במשנת רש"י, תשע"ב  ב[ 

)לא  ]כוונה לקיים מצוה דרבנן האם מועילה לדאורייתא[  הווין לא לקיים את המצויף כשמכבל תוס

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו( ]ד, ב[ 

 מעדני אשר, תשע"ו י או ביום ראשון האם עובר בבל תוסיף?השומר שבת ביום שיש

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  פסוק נוסף, ברכת אהרן את העם[ , ]ברכה נוספתבל תוסיף בברכת כוהנים 

, באופן חד פעמי או בי"ד הגדולע"י אדם פרטי, בהוראת , בל תוסיף ובל תגרע]הוספת חוטים לציצית 

 מדי שבת, תשע"ו    גתורה והוראה, תשע"    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   הגר"א עוזר, תשע"ד  [כתקנה קבועה

]רמב"ם   איסור בל תוסיף על מוסיף מצוה חדש בתורה או על מוסיף פרט בשעת קיום המצוה

 (48-35ה, תשע"ז )עמ' עיון הפרש [, העשיר לא ירבה, מ"ו תירוציםבהל' ממרים, מול רמב"ם בהל' תפילה

 נר יששכר, תשע"זהמקיים מצוה אחת כמה פעמים האם עובר על בל תוסיף? 

 נר יששכר, תשע"זבל תוסיף בקורא קריאת שמע אחר זמנה   

 מעדני אשר, תשע"ג הרי יש איסור 'בל תוסיף'? -איך היה מותר לחכמים לתקן את חג החנוכה 
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 שמירת הגוף והנפש נושא בפרשה:

 

הרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, או כדי האם מותר ל]שמירת הנפש,  קידוש ה'

להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא  ,המאבד עצמו לדעת בשעת גזירה או מחמת יסורים, לא להתייסר

כדי שלא יפול ביד הפלישתים, תינוקות שהפילו דת, הריגת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי,  יעברו על

לעבירה, רבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש ויקרב  םכופעצמם לים כשרצו ל

המאבד עצמו לדעת , הרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאיםשאנשי מצדה תו, מית

 עולמות, טז  )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[ ת[משום כפרת עוונו

    במשנת הפרשה, תשע"ו)ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[  חור קטן בגוף הוא חור גדול בנשמה 

 מדות טיש, תשע"ו

]כניעה לאויב כדי לא למות ברעב, חילול שבת על חיי שעה של חולה, חולה במצב של חיי שעה  חיי שעה

האם רשאי לקחת סיכון גבוה בטיפול רפואי כשיש סיכוי לחיי עולם, הגדרת אורך חיי שעה, אחוזי הסיכון 

 נית, רופא יהודי או רופא גוי, קדימויות בהצלה[המותרים, חובה או רשות להסתכן, טיפול בתרופה נסיו

 עולמות, שלא   )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[

 ]שמירת הגוף, שמירת הבריאות, זהירות בדרכים, שומר פתאים ה'[ הלכות שמירת הגוף והנפש

 עומקא דפרשה, תשע"ו  תורה והוראה, תשע"ה  תורה והוראה, תשע"ב שותיכם(]ד, טו[)ונשמרתם מאוד לנפ

 ובהם נהגה, תשע"ז  )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[חיי חברו  תלהצל של עצמו לחתוך אבר

ובהם   )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[ []לפני עיור במכירת סיגריותחומרת איסור עישון סיגריות 

 כאיל תערוג, תשע"ז    נהגה, תשע"ז

 יגדיל תורה, תשע"ה , תענית, ניתוח קוסמטי[]חבלהאיסור אדם להזיק לעצמו 

]איסור הפלגה בספינה בסמוך לשבת לשיטת בעל המאור מחשש סכנת מחלת   מכניס עצמו לפיקוח נפש

האם ניתן לקבוע תור לניתוח  ,חמישי ביום ליווים, מדרבנן או מדאורייתא, מילת גר או תינוק שנרפא מח

אלקטיבי ליום חמישי, האם אשה המצפה לילד צריכה לשהות סמוך לשבת בקרבת בית החולים, זירוז 

ת וללידה באופן שהלידה תחול בשבת, רופא תורן בשבת בבי"ח האם חייב ללון בקרבת מקום, האם לח

על טיסה בערב שבת, למטוס הנוסע בשבת טיסה רצופה סוכרת מותר להיכנס להריון, האם מותר להעלות 

 עולמות, רעו  )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[  עד מוצאי שבת[

שינויי ]האיסור להתחזות לגוי, מפני פיקוח נפש, אמירת דברים דו משמעיים,  שינוי זהות בשעת סכנה

מלבוש של המקורב למלכות, שינויי מלבוש בשעת שמד, שאלות מעשיות מתקופת השואה, שימוש 

 עולמות, קלט  )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[ בדרכונים מזויפים, גילוח זקן, לבישת בגדי כמורה[

 

 לא תחנם ה:נושא בפרש

 

]איסור מתנת חינם לגוי, האם רק לעובד ע"ז, היתר לתת מתנה לשכנו או  במתנת חינם -לא תחנם 

מכירו, גדרי ההיתר, מפרנסים עניי גויים מפני דרכי שלום, דיני נתינת טיפ, נתינת חפץ הפקר במתנה, 
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מנהגיה, התנהלות עם קבלת מתנה מגוי, לשבח מעשה אומנות או חכמת רפואה של גוי, לשבח מדינה ו

   עולמות, רכח )לא תחנם( ]ז, ב[ עובד זר בבית, היאך נהג אברהם בהחזירו למלך סדום את שלל המלחמה[

 א דפרשה, תשע"בעומק

 תורה והוראה, תשע"ה )לא תחנם( ]ז, ב[  ]ארץ ישראל אינה למכירה[לא תחנם 

ארץ ]מכירת קרקע לגוי במסגרת מכירת חמץ, כשלגוי כבר יש קרקע אחרת ב  במכירת קרקע -לא תחנם 

החליף קרקע עם גוי בארץ ישראל,  מי שקנה את הקרקע מגוי האם מותר לו למכור את הקרקע ל , ישראל

    מעדני אשר, תשע"ג )לא תחנם( ]ז, ב[ לגוי[

 ישיבת מיר, תשע"זלתת לגוי במתנה מאכל ללא כשרות טובה  

 מעדני אשר, תשע"ג     מאור השבת, תשע"ה  ]משלוח המתנות לעשיו[לא תחנם במתנה לגוי  

מעדני אשר,   ]יעקב תיקן מטבע, שווקים, מרחצאות, בשכם[לתקן תקנות ומתקנים בעיר של גוים 

 תשע"ג

תכלית המתנה האסורה קירוב , בשלבי הלימודשבת  תסעודל]אירוח לא תחנם בגוי העומד להתגייר 

 שלמים מציון, תשע"זלגוי, טיפ לפועל גוי בתום העבודה, כחלק משכרו[ 

 וישמע משה, תשע"הלא תחנם בהשארת עודף כטיפ לנהג מונית  

 

 הבדלת שלוש ערי המקלט  ה:נושא בפרש

 

יקין של גואל הדם עם פרץ דלת, עיר שרובה ]ספק גואל הדם, חיוב נזנינים שונים בדיני עיר מקלט ע

רוצחים, כל דאלים גבר, חיוב הצלת כהן גדול קודם להצלת אחר, גואל הדם בהצלת הרוצח כגון שנפלה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]מא, ד( ]אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן) עליו מפולת[

לך ברגל י הקרובעיר ה]אין מעבירין על המצוות, כשלהמקלט הקרובה?  האם הגולה חייב לנוס לעיר

 )לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת( ]ד, מב[ ,אין מעבירין מול 'זריזין'[סוס רכב עלי הולרחוק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

 י, תשע"זהגר"א גניחובסק )לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת( ]ד, מב[גואל הדם שהרג בשוגג 

 )לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת( ]ד, מב[מלך שרצח בשגגה האם נס לעיר מקלט? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז

אז יבדיל משה שלש ערים בעבר ) הבדלת ערי המקלט ע"י משה, אע"פ שאינן קולטות מה גדרה

 אורות הגבעה, תשע"ה  ]מא, ד( ]הירדן

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

]מהי הצורה הראויה להתפלל לפני ה', הרבה?  הלהתפלל למרות שסורב כמשה רבינו המשיך מדוע 
  [)בעת ההיא לאמר( ]ג, כג אנשים שהיו אמורים למות בשנה האחרונה במדבר?[ 15000 -בזכות מה ניצלו ה

 מאור השבת, תשע"ו   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א
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 שפת אמת, תרמ"א תרמ"ב )ואתחנן, ברש"י( ]ג, כג[ מדוע ביקש משה מתנת חינם

]מדוע חשב שייתן לו ה' להיכנס לשעה קלה, מה שכנע את ? תותר כניסתו לארץמדוע חשב משה ש
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג)אעברה נא( ]ג, כד[   משה רבינו להפסיק לבקש[

מדוע ביקש משה רבינו להיכנס לארץ בכדי לקיים מצוות התלויות בארץ, ולא בכדי לקיים מצוות 

)אעברה נא ואראה את הארץ הטובה( ]ג, כה[  ]לשיטת הרמב"ן שהיא מצווה מהתורה[ ישיבה בארץ?

 תשע"ו  אשכול יוסף, תשע"ד

)אעברה נא ואראה את הארץ הטובה(  ]מצוות ע"מ לקבל שכר[האם משה ביקש להיכנס לארץ בשכרו? 

 אשכול יוסף, תשע"ו]ג, כה[ 

זאת מטרת תקנו חז"ל בנוסח ברכת מעין שלוש לבקש "לאכול מפריה ולשבוע מטובה" וכי  כיצד

 אשכול יוסף, תשע"ג  )אעברה נא ואראה את הארץ הטובה( ]ג, כה[ ?לארץעלייתנו 

]מדוע נחשב הקב"ה כ'עשיר ידבר עזות', גבולות מדוע נאסר בלאו על משה רבינו להמשיך להתפלל? 
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד  )רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה( ]ג, כו[ ה"השתדלות"[

 ור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים האלה( ]ד, ט[)רק השמר לך ושמאיסור שכיחת מעמד הר סיני 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז

  נוה ההיכל, תשע"ד  )והודעתם לבניך ולבני בניך( ]ד, ט[ יש לו בן ונכד, עם מי עדיף שילמד תורה

ד, ] וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל() התורה ספר בשעת הגבהת 'וזאת התורה'אמירת 

   קב ונקי, תשע"ד   זרע ברך, תשע"ה[ מד

  זרע ברך, תשע"ה [א ה,( ]ולמדתם אותם) [ודברת בם ולא בדברים אחרים] תורהלימוד חיוב 

י הלשונות בעשרת הדברות, מפני מה הקדים ר"ש אלקבץ בלכה דודי שמור ת]ש שמור וזכור בדיבור אחד

שוני בתפילות  לזכור, מה הם 'שבתותי' בל' רבים, קדושת שבת מתנה מהשי"ת או ציווי על בני ישראל, 

בית שחרית ומנחה שלא כמו ביו"ט, מי שטרח בערב שבת, שבת כלה והקב"ה חתן, ער 'בו' 'בה' ו'בם'שבת 

שבתות שלוש ה קידושין בין כנסת ישראל לקב"ה, המחלל שבת כעובד ע"ז, סדר העבודה בתפילות שבת,

 עולמות, רמו)שמור את יום השבת לקדשו( ]ה, יב[   בראשית מתן תורה ולעתיד לבוא[

]אודיתא, ידיר הנאה, יקנה לנוכרי, וכנ"ל במצא חמץ  פרתו נגנבה, כיצד יקיים שביתת בהמתו בשבת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה [יד, ה)לא תעשה כל מלאכה... ושורך וחמורך וכל בהמתך( ] בפסח[

)אתה  ]ששה אופנים להסביר במה שונה מחיוב הפרשת קטן מאיסורין[ אב מוזהר על שביתת בנו בשבת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ובנך ובתך( ]ה, יד[

 , הזכרת החירות ע"י התכנסות ללימוד תורה[הבדלה, בקידושתפילה, בב] תהזכרת יציאת מצרים בשב

 עומקא דפרשה, תשע"ג )וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים( ]ה, טו[

יצד ינהגו אב ובנו בלהט לימוד תורה, ]איסור סתירת דברי אביו ואיסור הכרעתם, כ לא יסתור דברי אביו

האם האיסור בדברי תורה או בדברי חולין, בפני אביו או גם שלא בפניו, חכמי ישראל שחלקו בספריהם 

יכוח עסקי, כשהאב אינו חש בטוב אך ועל הוריהם, כיצד ינהג כשאביו עובד על דברי תורה, כיצד ינהג ב

, אי בטעות בנו את שהוכיח אבאו בעל קריאה על טעות,  מסרב לטיפול רפואי, להעיר לאב בעל תפילה 

 עולמות, מב  )כבד את אביך ואת אמך( ]ה, טז[ קיום צוואת האב לאחר מותו, סיכום הדינים[

מגירושין, למנוע נזק עתידי  מונעםי ללבזות הוריו כדכיבוד אב, ]ביזוי אביו כדי למונעו מגרימת הפסד 

 נוה ההיכל, תשע"ו  )כבד את אביך ואת אמך( ]ה, טז[ מהם או מעצמו[
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ל על ]מדאורייתא או מדרבנן, בחיי הוריו או גם אח"כ, האם ההורים יכולים למחו  כבוד אחיו הגדול

חיוב כבוד האח הגדול, באיזה אופן חייבים בכבודו בדיבור בקימה בקריאת שמו, מצוות מורא מאחיו 

ירת דברי האח הגדול, איסור ישיבה על  מקומו המיוחד, חיוב כבוד אחותו הגדולה, סת איסור הגדול, 

 עולמות, קלג  טז[)כבד את אביך ואת אמך( ]ה,   חיוב כבוד האח הגדול ביותר או כל אח גדול ממנו[

השואל ס"ת לא  ,ניחא ליה לאיניש למיעבד מצווה בממוניה[ קיום מצוות בחפצי הזולת ללא רשותו

ישאילנו לאחר, המוצא תפילין רק אם 'שם' דמיהם מניחם, להתעטף בטלית או להניח תפילין של חברו 

, שימוש ארעי ושימוש קבוע, שימוש הכ"נבבית הכנסת, שימוש בסידור או חומש המונח בתא חברו בבי

במקום או נטילה לביתו, כשחברו צווח שאינו מרשה לו, כשניתן בנקל לבקש רשות, החיוב להחזיר החפצים 

, תקיעה למצבם ומקומם הראשון, ניחא ליה לאיניש כשמדובר בקיום מצווה בהידור, כשהבעלים קטן

, רשות חברו ללא בסוכת ישיבה , נטילת קרשים לסוכה ללא ידיעת חברו, וקטנים נשיםבשופר להוציא 

לבישת , אחר שמן להשיבו חנוכה נרות להדלקת מןש נטילתנטילת ד מינים, בחג הראשון, ובשאר הימים, 

 עולמות, שט )ולא תגנוב( ]ה, יז[ [חבר מגילה שלאו  בס"ת קריאה , אבנט או  קיטל

האש ואל  לכבשן עצמו שיפיל לאדם נח, הבא לעולם חלק לו איןברבים  חברו פני המלבין] הלבנת פנים

 מותר האם, להכלימו חברו אחר הרודף את להרוג מותר אםילבין פני חברו ברבים,  אביזרייהו דרציחה, ה

 על לחשוד בתביעה פנים הלבנת גדרי, הכלמה למנוע כדי איסור שיית, עפנים הלבנת למנוע כדי שבת לחלל

 לחשוש ולא תורה בדין לתבוע ההיתרומבקש לערוך חיפוש בכליו,  שגנב בעובד החושד מעביד, ממון

 ושילאפר, בכדי  בצנעה פנים הלבנת , בפניהם פנים להלבין שאסור רבים""ם, כמה הם פני להלבנת

 לדוכן לעלות רשאי האם חברו פני הלביןש כהןכיצד,  שטעה קורא בעל תיקון, בושה עולמנ שקר, מאיסורא

ה ולהכלימו, מדוע לא הודיע לתור מלהעלותו לחדול מותר האם רעה לתרבות יצא שבנו כהן, כפיו לשאת

 עולמות, שסה ז[)לא תרצח( ]ה, י רי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם[יוסף ליעקב שהוא חי, דב

]מהו איסור לא תחמוד ומהו איסור לא תתאוה, כששילם דמי החפץ, כשהמוכר  לא תחמוד ולא תתאוה

 דברים חימודנתרצה לבסוף למכירה, גדרי ההפצרה האסורה, חתן המכביד על חותנו בדרישות ממון, 

מגוי, חומד  בחומד, חימוד תשמישי קדושה מהודרים לצורך המצווה, בפחות משווה פרוטה, יםשכור

בחומד חפץ ליתנו לאדם אחר, גנות החמדה בחז"ל  חכמת חברו או משרתו, באבר מתאים להשתלה, 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ו  עולמות, סו )ולא תחמוד... ולא תתאוה( ]ה, יח[ והדרכים להימנע ממנה[

]עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה או ככהן גדול, שבע מצוות ושאר התרי"ג, ספרי  לימוד תורה לגוי

תורה שבעל פה, להשיב לגוי על שאלות בעניני דת, במקום סכנה, בחשש  נביאים וכתובים, תורה שבכתב או

לימוד לנכרי קטן, לימוד בבית ספר מעורב, מסירת שיעור ברדיו, ה, לימוד א"ב עברי או שפה עברית, איב

הרצאה במכללה נכרית בנושא תלמודי, כתיבת חוות דעת תורנית לגוי, מכירת סת"ם או משניות וגמרות 

  שדממות, עול )ושננתם לבניך( ]ו, ז[ תורה ותפילות לגוי בהליך גיור[ לגוי, לימוד

פטור מנתינת צדקה, המהלך בגשם עם מטריה עבור חברו, הולך לצורך ] עוסק במצוה הפטור מן המצוה

עצמו ולצורך המצוה, כותב תפילין למצוה ולהשתכר, הולך ךעשדות ספק מצוה, מדמה שהולך לעשות 

   ( ]ו,ז[ך)בלכתך בדר מצוה, בודק עלי חסה מתולעים[

ו, ] ואכלת ושבעת(...ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת) ?אבר מן החי לאנשי המלחמההאם הותר 

 מגישי מנחה, תשע"ד [יא

" ]מלחמת מצוה או רשות, בשעת רעב או בלעדיו, בשלל גוים או גם בממון ישראל, היתר "כתלי דחזירי

פניני מנחת  )ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת... ואכלת ושבעת( ]ו, יא[ לאנשי הצבא או לכלל הציבור[

 חינוך, תשע"ו
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מדוע פירש שמעון העמסוני בפסוק "את ה' אלוקיך תירא" ולא קודם לכן בפסוק "ואהבת את 

  מחמדי התורה, תשע"ה)את ה' אלוקיך תירא( ]ו, יג[   ה' אלוקיך"?

להשתדל לעשות פשרה, מדאוריתא, או מדרבנן,  השבת  [חובה או רשות - עשיית "הישר והטוב"

אבידה כשאין חיוב מצד הדין, פריקה וטעינה כשאין חיוב מצד הדין, גדרי 'לפנים משורת הדין', גדרי 'למען 

וה בעלמא או חוב ממוני של הזולת, האם היא מצווה תלך בדרך טובים', האם כופין על דברים אלו, מצו

כללית, או מצווה פרטית בכל דין,  בזקן ואינה לפי כבודו, בעשיר ועני, ביורש, באשת איש, האם חל חיוב 

 כזה על 'ציבור', על 'אדם חשוב', האם מותר למוסד ציבורי לנהוג לפנים משורת הדין בכספי ציבור?[
 ות הגבעה, תשע"האור   תורה והוראה, תשע"ד   עולמות, קסו [)ועשית הישר והטוב( ]ו, יח

]הרחקת ד' אמות מע"ז, מעבר בעיר שיש  כניסה למקום עבודה זרה, כנסיות מסגדים ובתי תיפלה

בה ע"ז או בתחומה, דרך מיוחדת לע"ז, דין ע"ז בזמנינו, במקום פיקוח נפש, במקום הפסד ממון, כניסה 

צלמים, כניסה להתרשם בית ע"ז ללא  לכנסיה לגביית חובות, השתתפות בטקס אשכבה במקום איבה,

 כנסיה לחצר כניסה מיצירות אומנות, קלפי בחירות בבית ע"ז, קביעת בית כנסת במקום ששימש לע"ז, 

, כניסה למדינת הוותיקן, משחקי ילדים במגרש השייך לע"ז, כניסה למסגד, תפילה במערת נוף על להשקיף

 אולם של קונסרבטיבים, רפורמים[המכפלה, שכירת חדר לתפילה מקונסרבטיבים, השתתפות בחתונה ב

 עולמות, רפו )מזבחותם תיתוצו( ]ז, ה[

 

 :מענייני דיומא

 

 ט"ו באב, שבת נחמו

 

מה גרם לר"ע לחייך כשראה את ] מפני מה נכפלו המילים בנחמה ובפורענות -נחמו נחמו עמי 

שיעורי הרב )נחמו נחמו עמי(  [ה פוסקים מקצת הלכות אבלות בתשעה באב כבר בצהרייםהחורבן, מפני מ

 רוזנבלום, תשס"ט

 אוצרות אורייתא, תשע"ז ]הנאה ממעשה ניסים, קיום מצוות במעשה ניסים[ הניסים שהיו בבית המקדש

]מעשה ברבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא, שראו שועל יוצא מבית  שבת נחמו

בשעה , קדשי הקדשים, והיו בוכים ורבי עקיבא צוחק, ויש לבאר פשר המעשה ומדוע צחק רבי עקיבא

והדברים תמוהים, שהרי אמרו חז"ל שפני הכרובים , זה בזה םסו נכרים להיכל ראו כרובים מעורישנכנ

"אלי ציון ועריה כמו אשה בציריה, , היו איש אל אחיו רק בשעה "שישראל עושים רצונו של מקום"

וקא הזמן שבו הוצת בית המקדש היה במנחה בתשעה באב, אולם דו, וכבתולה חגורת שק על בעל נעוריה"

בזמן זה הקילו חז"ל במנהגי האבלות, ומתעטפים בטלית ותפילין,  ב' משמעויות ללשון "נחמה": ]א[ 

קביעת   , עידוד והפחת תקוה. ]ב[ חרטה. ולפי זה מבוארת משמעות ה"נחמה" לאחר חורבן בית המקדש

ק מההודאה מקומה של ברכת "הטוב והמטיב" ]שתקנוה ביבנה לאחר שנתנו הרוגי ביתר לקבורה[ כחל

 שבילי פנחס, תשע"ד   עולמות, קיד   שבברכת המזון[

דוע יצאו בנות ישראל בבגדי לבן שאולים, ממתי ]סגולת השידוכים, מוסגולותיו המיוחדות  -ט"ו באב 
שיעורי הרב )ואתחנן אל ה' בעת ההיא( ]ג, כג[  תפילות, מדוע יצחק הינו עיקר הגאולה[ 515התפלל משה 

 רוזנבלום, תשע"ה

 קול יעקב, תשע"זיוסף זצ"ל  מעלת יום ט"ו באב מכתבי הגר"ע
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 בין הזמניםהנהגת 

 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  שמעתתא עמיקתא, תשע"והלכות מצויות לבין הזמנים  

 תשע"ו  מגדולי הדורלבין הזמנים אוסף עלונים 

 תא, תשע"ותא עמיקשמעתהלכות מצויות לבין הזמנים  

 מים חיים, תשע"גהלכות המצויות בימי החופשה 

 לקראת שבת מלכתא, תשע"ז   דברי שיח, תשע"והנהגות גדולי ישראל לבין הזמנים 

 דרכי החיזוק, תשע"ז  שיחת הגרי"ג אדלשטיין שליט"א -הכנה לבין הזמנים 

 דרכי החיזוק, תשע"ז  הדרכה למסיימי הישיבות הקטנות

 תשע"ו   כאיל תערוג, תשע"ההערות לימי בין הזמנים מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א  

 מהדורת תשע"ה  עמ'( 197על רוממות מעלת שמירת הראיה ושמירתה ) -מחזה עינים 

 מים חיים, תשע"ז  חידודי הלכה לימי החופשה

 יון, תשע"זדפי עחידודי חושן משפט לימי הנופש 

 

 טיולים בבין הזמנים

 

דברי שי"ח    דברי שי"ח, תשע"ד    כאיל תערוג, תשע"ד    שמעתתא עמיקתא, תשע"בזהירות בטיולים  

  שמעתתא עמיקתא, תשע"ו   עומקא דפרשה, תשע"ו    דעת, תשע"ג פניני    תשע"ה

 ]לעיל[  והנפש שמירת הגוףנושא בפרשה:  ראה גם 

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

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

 , תשע"ות כהניםטהר  מפת העיר טבריה וחיפה עם האזורים האסורים לכהנים

 עומק הפשט, תשע"ובצפון  גבולות ארץ ישראל  -טיולים לצפון הארץ 

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

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

נר לשולחן שבת,     נר לשולחן שבת, תשע"ד    מעיינות מהרצ"א, תשע"ההלכות והנהגות להולכי דרכים  

 תשע"ג

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:43010
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_77.3.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_77.3.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_44_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_217_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_217_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_78_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_.0_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_.0_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_319_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_319_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_77.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/108_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_76.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/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/92_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_._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_72_76.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_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_74_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_74_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ואתחנן 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

 

 

 תפילת הדרך

 

 שלמים מציון, תשע"ו   תפילת הדרך

   נר יששכר, תשע"גאמר תפילת הדרך ורוצה לחזור, האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה?   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

 מעדני אשר, תשע"ד   חובסקי, תשע"זהגר"א גני' לשלום'או  'בשלום'לך 

שיעור ההליכה, שיעור פרסה, האם במקום סכנה רשאי לברך גם בדרך פחותה מפרסה, ]תפילת הדרך 

ן המדוייק אימתי לומר תפילת בנסיעה בתוך העיר, חישוב שיעור פרסה למעשה, זמן התפילה, בירור הזמ

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

סכנה, נמצא בדרך כמה ימים האם יתפלל תפילת הדרך פעם אחת, או בכל יום ויום, התפלל והיה בדעתו 

וספת, מהר"ם מרוטנברג היה מסמיך את ללון באמצע הדרך ונמלך ויצא ממנה, האם צריך להתפלל פעם נ

תפילת הדרך לברכה אחרת הפותחת ב"ברוך", האם רשאי להסמיך תפילת הדרך לתפילת שחרית לפני 

שיוצא לדרך, והאם סמיכות תפילת הדרך היא לעיכובא, חיוב ברכת הדרך בעמידה, וכיצד ינהג הנוסע 

הדרך עבור אחרים, כאשר כבר בירך לעצמו,  במכונית, בהפלגה בספינה או בנסיעה במטוס, אמירת תפילת

 עולמות, ריט  [לדרך הנהגות וסגולות ליוצא

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

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד  תפילת הדרך וקפיצת הדרך

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

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

 מאור השבת, תשע"ז   יומית, ח"ב

 שע"וי שי"ח, תדבר  שו"ת בהלכות תפילת הדרך מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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