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 (חינם )קישורים להורדה    ]שבת חזון[ דבריםפרשת 

 ותשעה באב

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז -ראובן  יחי

 תשע"ז -לאור הנר  

 תשע"ב - הפרשה מאורות

 תשע"ו   - עלון סיפורים להלכה שלמה

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

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

 תשע"ד   תשע"ה  - להתעדן באהבתך

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

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

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 תשע"ו   תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 
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 עלונים( 12)   תשע"ו   אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -ליון באר הפרשה יג

 תשעה באב תשע"ו  שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גיליון באר הפרשה 

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

 עמ'( 73)  דבריםלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 סדרי בית הדין נושא בפרשה:

 

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

א, ] (עים ואתן אותם ראשים עליכםוואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים ויד) דיני כבוד ומורא בדיינים

    שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ג  ]טו

עים ואתן אותם וואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים ויד)  הטלת אימה על ידי הדיינים לשם שמים

 יהודה, תשע"דאשר ל  ]א, טו] (ראשים עליכם

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

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

 בינת המשפט, תשע"דל היתר לדון בערכאות וזכה בדינו, חייב לברר הדין בדין תורה מי שקיב

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

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

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

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

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

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

 בינת המשפט, תשע"ד  [ירושלים

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

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

   הגר"א עוזר, תש"עטז[  א, ] (וגר

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

 וסקי, תשע"הגר"א גניחובטז[  א, ] (ואיש ובין אחיו ובין גר
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שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין )האם מותר לדיין לומר 'איני יודע' כדי שיצא דין אמת? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ג  טז[א, ] אחיו ובין גרו(

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

 ההגר"א גניחובסקי, תשע"   אורות הגבעה, תשע"ג   נוה ההיכל, תשע"ד  יז[

 במשנת הפרשה, תשע"ה  [)לא תגורו מפני איש(  ]א, יזהאם דיין חייב להימנע מלדון אדם אלים? 

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

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

 

 תפילת הדרך נושא בפרשה:

 

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

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

 ע"ההגר"א גניחובסקי, תש   נר יששכר, תשע"ג   , יט[א( ]הגדול והנורא

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

, האם במקום סכנה רשאי לברך גם בדרך פחותה מפרסה, השיעור פרס, יעור ההליכהש]תפילת הדרך 

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

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

היה בדעתו , התפלל ופעם אחת, או בכל יום ויום תפילת הדרך פללתיהאם  מצא בדרך כמה ימיםנסכנה, 

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

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

חיוב ברכת הדרך בעמידה, וכיצד ינהג , לת הדרך היא לעיכובאלפני שיוצא לדרך, והאם סמיכות תפי

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

   עולמות, ריט  [לדרך הנהגות וסגולות ליוצא, בירך לעצמו

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

 א, תשע"דמעיינות מהרצ"תפילת הדרך וקפיצת הדרך 

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

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

 ר השבת, תשע"זמאו    יומית, ח"ב

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

 

 ברכת הגומל נושא בפרשה:

 

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

 זרע ברך, תשע"דהקדיש קרבן שלמים להודאה על נס, הרי הוא קרבן תודה  
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 שלמים מציון, תשע"ו  דיני ברכת הגומל, מה נחשב סכנה שניצל ממנה

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

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

 מעדני אשר, תשע"ד  עמיים[פ

 מעדני אשר, תשע"זברכת הגומל לנשים 

 זרע ברך, תשע"ו עיר לעיר ברכת הגומל להולך מ

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

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

ומי שהיה  ,ומי שהיה חולה ונתרפא ,הולכי מדברות ,יורדי הים ,להודות םארבעה צריכי]ברכת הגומל  

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

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

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

, בנסיעה במטוסים, ה למדינה דרך מדבריות או יערותלנוסעים ברכבם או ברכבת, ממדינ, שמתחת לים

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

 עולמות, סז     ה"א דפרשא, תשעעומק בנסיעה מעיר לעיר בזמנינו[לילה וממשיכים, 

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

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

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

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

 וישמע משה, תשע"ד  ן חינוך, ושונה מברכת הגומל[]חייב מדי ברכת 'שעשה לי נס במקום הזה' לקטן

 

 ישיבת וקנין ארץ ישראלנושא בפרשה: 

 

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

 דברי שי"ח, תשע"ד

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

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

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

 עולמות, רסה   אשר ליהודה, תשע"ד  המבוגרים בחו"ל זקוקים לו, טעם המצווה, מעלת הישיבה בה[

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

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

  מעדני אשר, תשע"ה  האם אינו מיישב את הארץ[

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

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

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

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

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

 משמרת הכשרות, תשע"ד   תשע"ז    נר יששכר, תשע"בוהזהירות בקיום המצוות בה  -"י ישוב א
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 נושא בפרשה: הקשר בין פרשת דברים לחורבן הבית

 

]כיצד שקולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות  שהובילה לחורבן הבית? 'שנאת החינם'מהיכן נבעה 
]א,  )בשנאת ה' אותנו( ות, מדוע מלכות אדום נמשלה לחזיר ומלכות בבל לגמל ומה ההבדל ביניהם[חמור

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע כז[

זכה לכך טיטוס, מדוע  ]כיצד זכה נבוכדנצר להחריב את בית המקדש, כיצדמדוע פחד משה מעוג? 
שיעורי הרב  [ א ג,)ויצא עוג( ]נבנה המקדש בחלקו של בנימין, כיצד ניתן לזכות לבניין בית המקדש?[ 

 רוזנבלום, תשע"א

דוע דווקא יוסף בכה על שני בתי ]מדוע היה חמור מחטא העגל, מעיקר הכעס בחטא המרגלים 
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  [כו א,)ולא אביתם לעלות( ]המקדש[ 

]הדמיון שבין חטא אדם הראשון לחטא שהוביל לחורבן הקשר בין פרשת דברים לתשעה באב 
 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד [ א א,ה דברים( ])אל הבית?[

במה חטאו ישראל  -]גדול יותר, מדוע 'גם בי התאנף ה' בגללכם' כיבוד אב ואם אצל אומות העולם
פי שבא לידי ביטוי באבנו של בנימין שנמצאה הקשר שבין כיבוד אב לבניין בית המקדש כבמי מריבה, 

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

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

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

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

  אורות הגבעה, תשע"ז

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

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

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

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

)רב לכם שבת בהר הזה(  ]האם רשאי לשמור שבת[גוי בארץ ישראל, האם חייב בכל תרי"ג המצוות 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ]א, ו[

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

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

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

 רה, תשע"זמחמדי התו

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ]ישעיהו א, ט[
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]ישעיהו א,  פרישכם כפיכם אעלים עיני מכם(וב -)מתוך ההפטרה   פריסת כפים בברכת כהנים ובתפילה

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב  טו[

 

 מענייני דיומא: ימי בין המצרים

 

 רץ כצבי, תשע"ז   לטוב ולמוטב -כבוד 

  דרכי החיזוק , תשע"זשנאת חינם  

 קהילת בני תורה, תשע"א  חלק א' -קיצור הלכות בין המצרים 

 מים חיים, תשע"ו    תשע"ז   שמעתתא עמיקתא, תשע"המצויות לבין המצרים     הלכות

]ריקודים ומחולות, נגינה ושירה, דברים שיש להיזהר בהם, הליכה למקום מהלכות ימי בין המצרים 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז   מים חיים, תשע"ד   י הלכה, תשע"הדבר  סכנה, ברכת שהחיינו[

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

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

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

 בין המצרים תשע"ז  עמ'( 20)הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות  - אש המועדים

 ובהם נהגה, תשע"והשתלשלות ימי בין המצרים ותיקונם  

 עמ'( 99[  )]שמיעת כלי זמר בבין המצרים ובכל השנהמושגי יסוד לחודש תמוז, וקונטרס מאור יעקב 

 תמוז תשע"זמושגי יסוד, 

 הרב נוסבכר, תשע"ו ]תשב"ר הרב רכסים[קונטרס בין המצרים 

 הרב ש"ז דרוק, תשע"זהלכות בין המצרים  -הלכות מעשיות לבן ישיבה 

, פרי המתחדש משנה לשנה או ראה ]בנה בית חדש וקנה כלים חדשיםברכת שהחיינו בימי בין המצרים 

"שהחיינו" בין המיצרים הוא בגלל זמן טעם המנהג לא לברך , באבט' בפרי שלא ימצא אחר , פדיון הבןב

מפני הנהגות האבלות "בין המיצרים", האם ו , אאפשר לומר "שהחיינו והגיענו לזמן הזה" "אואפורענות, 

חידושו של , בליל י"ז בתמוז או בי"ז בתמוז שחל בשבת, בראש חודש אב, מברכים "שהחיינו" בשבת

ברכת "שהחיינו" על ראיית בת שנולדה , "שהחיינו" על פרי חדשכלי חדש להנצי"ב לחלק בין "שהחיינו" על 

נטל פרי , רכת "שהחיינו" במקום חולי קצת או לאשה מעוברתאכילת פרי חדש וב, בימי "בין המיצרים"

"שהחיינו" בעשירי , חדש ובירך עליו בורא פרי העץ, האם יברך "שהחיינו" או יאכל ללא ברכת "שהחיינו"

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   תורה והוראה, תשע"ז  עולמות, קסה  [, בימי ספירת העומרבאב

את ספר חדש ברכת שהחיינו, האם מברכים על הוצ] בימי בין המצריםברכת שהחיינו על ספר חדש 

צער  על ספר שהוא כולו עלשהחיינו , פרי חדש ולברך עליו שהחיינו ולפטור את בזה הספר החדשלקחת 

ספר חדש שמחים שזוכים לברר עוד חלק מחלקי , באין מברכים שהחיינו על מקרא מגילת איכה, החורבן

 ,ספר הוא מתי שיוצאת שהחיינו על זמן ברכפרי לברך שהחיינו,  לקנות במיוחד, האם ימתין לשבת, התורה

 דברי שי"ח, תשע"ז   [דומה לפדיון הבן שאין ממתינים אלא מברכים מיד שהחיינו

 שבילי פנחס, תשע"זכ"ב ימי בין המצרים נגד כ"ב שנות יוסף במצרים 
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אות במעשה זמרי עליה זכה ]מדוע נענש פנחס על קנאותו בתקופת אחאב בשונה מהקנמד זכות לדעת לל

 מהו התפקיד הכפול המוטל על המנהיג בעם ישראל, ימי בין המצרים, אשי ישראל ותפילתם, לשכר רב,

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  [מדוע נמשלו ישראל ליונים

הימים  21]מה הדמיון שבין השבועות?  3-נבואת ירמיהו בעניין 'מקל שקד', והקשר בין נבואה זו ל

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"דיום שבין ר"ה להו"ר[ )הפטרה..(   21שבין י"ז תמוז לתשעה באב לבין 

 תשע"וטבלת הדברים האסורים והמותרים בימי בין המצרים  

 

 מענייני דיומא: תשעת הימים

 

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

 תשע"ז   מים חיים, תשע"ג  מאור השבת, תשע"ד    מאור השבת, תשע"המר"ח אב ואילך   דיני האבלות 

 תשע"ז   תשע"ה  נשיח בחוקיך, תשע"ו  קרליץ שליט"אגר"נ מפסקי ה -דיני תשעת הימים 

  הגאון ר' יו"ט זנגר, תשע"זכיבוס בגדים ולבישתם בתשעת הימים  –דיני תשעת הימים 

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

 נר יששכר, תשע"ז  לבישת בגדים או מצעים מכובסים בתשעת הימים כשאין לו אחרים

 הרב רובין, בני תורה, תשע"אם  בתשעת הימי םובגדי םוקניית כלי םבנייה ושיפוצי

 , תשע"אהרב רובין, בני תורהנו בתשעת הימים ותיקו תפירת בגדו מכובס ולבישת דבר ץכביסה גיהו

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

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

 תשע"ז

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

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

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

שבילי פנחס, השלישי של אש נבנה בשמים בזכות השתוקקות ישראל בכל הדורות    ת המקדשבי

 תשע"ה

 רץ כצבי, תשע"ז  ]סיום של נשים[ דת סיום בתשעת הימיםאכילת בשר בסעו

 ני אשר, תשע"ומעדאכילת בשר בתשעת הימים לגדולים, בסעודת סיום שערך קטן 

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

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

הכשילם ל, שיש 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',
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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, מים', ובימי אבלות על אביו ואמוהי

 עולמות, קיג

 םממעטי] ומשא ומתן ובנין של שמחה בתשעת הימים ,עסקים 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

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

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

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

, ר בתשעה באבמלאכה ומסח, רכישת ספרי קודש, בניית וסיוד בית כנסת, 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

 

 ]דינים ומנהגים[ שבת חזון מענייני דיומא:

 

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

]לבישת בגדים רבים בכדי ללובשם אח"כ בימות החול, מכין בת חזון לבישת בגדים מכובסים בש
  מאור השבת, תשע"ז משבת לחול[

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

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

  מהדורה שניה, תשע"ו  עמ'( 38) [לדאחוזת ברכפ -הגר"י זיכרמן ]קונטרס בדיני תשעה באב שחל בשבת 

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

 אור השבת, תשע"המ   תשע"ה

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

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

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

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

  עולמות, שנב קיצור הלכות[ 

 

 ]דינים ומנהגים[תשעה באב  ומא:מענייני די

 

 תשע"ו  הגר"א עוזר, תשע"ה   ]ונפק"מ לת"ב שחל בשבת[גדרי דין 'אבילות' ו'אנינות' בתשעה באב, 
 תשע"ז  שמעתא עמיקתא, תשע"ות לתשעה באב הלכות מצויו
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  מאור השבת, תשע"ה  ]ברכה לבטלה[ונזכר שהוא בתענית, וכן נזכר שלא הבדיל בירך על מאכל 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

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

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

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

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

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

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

 קולמוס יוסף, תשע"ז? [ה המפסקתסעוד]בתשעה באב, האם מותר לאכול שני תבשילין  האוכלחולה 

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

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

 הרב זילברברג, תשע"זדיני תשעה באב  

וד תורה, ]פטורין מאבילות, אין להם שמחה בתלמלימוד 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

כתו ובחזרתו, וההולך לצורך מניעת הפסד ממון מותר רק ההולך לצורך מצוה רשאי לעבור במים בהלי

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

 דברי הלכה, תשע"הלימוד תורה בערב תשעה באב  

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

 ר"א גניחובסקי, תשע"ההג  בעל הצם לאשתו, אם חייב לאכול רק בבוקר[

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

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  ,ים שבצנעא בשבתדבר ,ומניקות

 מאור השבת, תשע"ד    מאור השבת, תשע"הדיני האבלות הנוהגים מר"ח אב ואילך   

 נשיח בחוקיך, תשע"ה   נשיח בחוקיך, תשע"ו   קרליץ שליט"אהגר"נ  מפסקי -דיני תשעת הימים 

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

  הרב רובין, בני תורה, תשע"אם  בתשעת הימי םובגדי םוקניית כלי םבנייה ושיפוצי

הרב רובין, בני   בתשעת הימים םותיקונ םתפירת בגדיו םמכובסי םולבישת דברי ץכביסה גיהו

 , תשע"אתורה

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

 הרב זילברברג, תשע"ו   תשעת הימים עדדינים הנוהגים מר"ח אב 
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 רוממות, תשע"ו    מים חיים, תשע"ודיני תשעת הימים ות"ב שחל בשבת   

 וה ההיכל, תשע"בנבישול בשר בתשעת הימים לסעודת מצוה לאחר ת"ב   

, והסתיים הצום במקום מוצאו, אך לא ערבה]הטס מ תענית, הפרשי זמן בסיום הצוםיום טיסה ב

או ימתין לסיום  לאכול רשאי האםביעד, מה זמן סיום הצום לגביו, הטס מזרח והסתיים הצום מוקדם, 

קבעה בחודש ולא ביום הצום במקום מוצאו, האם יש שיעור מינימום לתענית, דברי המנח"ח שהתענית נ

 עברו תעניתו השלים, בתענית התאריך קו את החוצהם, תענימ שעדיין למקום והגיע תעניתו סייםבחודש, 

 עולמות, רסד  להתענות[ עתה שמתחילים למקום התאריך קו את

 

 ]באגדה[ תשעה באב 

 

 כאיל תערוג, תשע"זעמ'(  41מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ) –גלות וגאולה  עניני

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

 יוסף, תשע"ז

 דרכי החיזוק, תשע"ד    רוממות, תשע"ו    ופרי ביכורים, תשע"   חובת האבלות על חורבן ירושלים

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

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

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

 תשע"ה

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

 שבילי פנחס, תשע"ב  הטעם שתשעה באב נקרא מועד

 נר יששכר, תשע"דהיסח הדעת מהמעלה הרוחנית    -"בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי" 

]מדוע נקבע החורבן לתשעה באב, מהו היסוד לגאולה, התועלת בבכי על החורבן,  מדוע עת לבכות' '
 רוזנבלום, תשס"טשיעורי הרב   צחק ר"ע למשמע קול בכיותיהם של חבריו[

]מדוע בגמ' הפליגה שבשבת זאת יעשה 'כסעודת שלמה', מדוע חשב  תשעה באב שחל להיות בשבת
עורי שירבי לבטל את תשעה באב הנדחה, מדוע הצום נדחה, הקשר שבין הגלות והגאולה לשמירת השבת[ 

 הרב רוזנבלום, תשע"ה

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

 שבילי פנחס, תשע"ו  הקשר בין תשעה באב לשמיני עצרת
 קהילת בני תורה, תשע"בכמו אישה בציריה, וכבתולה חגורת שק על בעל נעוריה 

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

 מעדני אשר, תשע"והשני, האם צמו בתשעה באב?  בזמן בית המקדש
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פניני דעת, מדברי הגרא"ל ליפקוביץ זצ"ל    -על אי הבנת חשיבות התורה  -אבדה הארץ  על מה

 תשע"ה

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

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

  מעדני אשר, תשע"דמדוע החריב הקב"ה את בית המקדש, בניגוד לאיסור סתירת בית כנסת?  
 תשע"ו

   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  מחמדי התורה, תשע"זביאור דברי הגמרא "עקיבא ניחמתנו" 

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

 ראיית מקום המקדש וזכר לחורבן

 

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

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

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

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

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

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

]שיור אמה על אמה כנגד הפתח, לימוד זכות על מה שלא נהגו, האם יוצאים ידי חובה בצביעה זכר לחורבן  
בצבע שחור, בציורים על החורבן, תמונת כותל המערבי, הנכנס לבית לא חדש, כשבעה"ב מקפיד שלא 

מציאות הזיכרון, מקום השיור, כשאי אפשר נגד  ישיירו, קבלן הבונה למכירה, בשעת הבנייה והסיוד או
הפתח, הסתרת המקום ע"י תמונה, השיעור, בריבוע דווקא או גם מלבן, במקום אחד בדירה או בכל חדר, 

  עולמות, רסו   מחסנים, בתי כנסת, מבנים ציבוריים, לשייר מנה בסוף הסעודה, שיור בתכשיטי הנשים[
 האיחוד בחידוד, תשע"ד  תורה והוראה, תשע"ד

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

 (141תשע"ז )עמ' 

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

 האיחוד בחידוד, תשע"דהגר בירושלים ורואה את החורבן מחלונו האם פטור מעשיית זכר לחורבן? 

   דברי הלכה, תשע"ו  היה בשבת[]ירושלים, כותל מערבי, ראה ולא קרע, דין הרואה את מקום המקדש 

 מים חיים, תשע"ד   מאור השבת, תשע"ג
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 לבין הזמנים 

 

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

 תשע"ו  מגדולי הדורלבין הזמנים אוסף עלונים 

 "ושמעתתא עמיקתא, תשעהלכות מצויות לבין הזמנים  

 מים חיים, תשע"גהלכות המצויות בימי החופשה 

 דברי שיח, תשע"והנהגות גדולי ישראל לבין הזמנים 

 דרכי החיזוק, תשע"זשיחת הגרי"ג אדלשטיין שליט"א  –זמנים הכנה לבין ה

 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"זדודי הלכה לימי החופשה חי

 

 טיולים

 

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

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

 דברי שי"ח, תשע"זהאם יש ענין לטייל ד' אמות חדשות בארץ ישראל 

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

 טהרת כהנים, תשע"והאזורים האסורים לכהנים  מפת העיר טבריה וחיפה עם

טיולים בצפון הארץ ]הגבול הצפוני    איסור יציאה ["עומק הפשט" עלונייציאה 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"הרכים  הלכות והנהגות להולכי ד

 תשע"ג

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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