
 בס"ד

 

 

 

 קטלוג ספרי הרה"ג ר' יואל שוורץ זצ"ל

 

 

 תוכן
 2 ................................................................................................................. תולדות חייו של ר' יואל שוורץ זצ"ל

 2 ........................................................................................................................... ספרים בענייני הלכה ואגדה

 3 ......................................................................................................................... ספרים בעניני השקפה ואגדה

 4 .................................................................................................................................... ספרים בעניני מידות

 4 ............................................................................................................................. ספרים בעניני ארץ ישראל

 5 ............................................................................................................................ ספרים בעיני חגים ומועדים

 5 ........................................................................................................................... ספריו בענייני גרים ובני נוח

 5 ................................................................................................................................ אהסדרת נפלאות הברי

 6 ............................................................................................................................................ ספרי ביוגרפיה

 6 ............................................................................................................................ ספרים על מקומות ואתרים

 7 ......................................................................................................... ה ומאורעות הזמןספרים בעקבות התקופ

 

 

 

 

 



 הוראות שימוש:

 לחיצה על שם הספר תפתח את הספר.  .1
  .למחשב להוריד את הספרנפתח כל הספר וניתן גם  שם ניתן – בגוגל דריומהספרים נפתחים גדול חלק  .2
  עמודים הראשונים.ה 100את ה וגם רק  ,שם ניתן רק לקרוא ,חלק מהספרים נפתחים באוצר החכמה .3
 למי שיש צורך חשוב בכל הספר, שישלח לנו בקשה, ונדאג לשלוח לו את כל הספר.  .4
 0527139520או בווטסאפ  gmail.com@8436092להארות ותיקונים ובקשות ניתן לפנות ל:  .5

 

 תולדות חייו של ר' יואל שוורץ זצ"ל
כתבה נפלאה ומרתקת על מפעלי חייו של הרב המחבר זצ"ל, שהיה ראש לכל דבר   תולדותיו ומפעל חייו

 שבקדושה.

 . ראש ישיבת מיר –הסכמת הגר"ח שמואלביץ זצ"ל  הסכמות שקיבל לספריו

     הרראש ישיבת קול תו -הסכמת הגרש''ז אויערבך 

 הסכמת הרב שלמה וולבה

 ספרית גוגל דריו, ניתן לקרוא אותם או להוריד למחשב. במאגר נמצאים כל הספרים ב קישור למאגר הספרים

 

 

 

 בענייני הלכה ואגדה םספרי
 תאור שם הספר 

 .הלכות, טעמים וסגולות .שילוח קן ציפור מדריך לקיום מצוות  –אם על בנים

 .הלכות כיבוד אב ואם  בן יכבד אב

 ניחום אבליםו אבלות כבוד המת ענייני  אחרית האדם בעולם הזה

 .חשיבות הגשמים בעולם, ובא"י במיוחד .תעניות גשמים ,הזכרת גשמים דיני גבורות גשמים

 .ואיסור מסייע לעוברי עבירה לפני עיוור לא תיתן מכשול דיני ,מצוות תוכחה ענייני  הוכח תוכיח

התנהגות עם מי שאינם 
 שומרי תורה

 די. . חשיבותו של כל יהוחלק א
 כיצד לעזור לבעלי תשובה .התנהגות עם אנשים חילוניםוב. אסור התחברות עם רשעים. חלק 

 .דברים שאינם צנועיםדיני מקום נקי לענין התפילה, איסור אמירת דברי קדושה מול  והיה מחנך קדוש

 .המצווה להעסיק פועלים יהודים ולהימנע מלהעסיק פועלים זרים וחי אחיך עמך

 .קדושת החיים וחיוב האדם לשמור על בריאותו. איסורי הסתכנות. הלכות מעקה ונשמרתם מאד לנפשותיכם

 ת הצדקה, דיני נתינת צדקה.חשיבות מצוו  -וצדקתו עומדת לעד

 איסור צער בעלי חיים, ורחמנות על כל הברואים. ורחמיו על כל מעשיו

 מדריך להלכות חול המועד חולו של מועד

 .הלכות נטילת ידיים לסעודה טהרת הידים

 משמעות הבר מצוה, לקט הלכות ומנהגים.  –יום הבר מצוה

  - הלכות ערלה   .הלכות בשר וחלב     הלכות דם    הלכות תולעים כשרות 

 נובעות מכך.דיני איטר. באור חשיבות הימין והלכות ה לב חכם לימינו

 דיני המתגייסים והחוזרים מן המערכה.  דמותו של הצבא היהודי.  - חלק א מדריך לחייל היהודי
 דיני המפקד והחילים, קדושת המחנה הצבאי והאימונים. - חלק ב

 הצדדים בעד ונגד הקמת הנחל. – סוגית הגיוס לנח"ל
 דמותו של החייל והמפקד היהודי. ת"ת מול צבא. ישוב הארץ.  – והיה מחנך קדוש

 ההסתכלות התורנית על העיסוק באומנות. הלכות איסור ציור שמש וירח לכל פרטיהם. מדריך תורני לאומנות

 מדריך להלכות ברכת האכילה  -מילי דברכות

 הזהירות בדיני ממונות. והלכות לא תחמוד משקולות גזל והיזק. ממון כשר

מקורות האיסור וגדרו, מנין כלל ישראל ומקצתם. מפקד אוכלסין  –דיני ספירת בני ישראל  מספר בני ישראל
 בארץ ובחו"ל. סוגי ספירה.

 ם והקיבה. ראשית הגזזרוע לחיי מתנות כהונה מהבהמה

יעות והליכה בדרכים סנ
  בהלכה

 הקשורות לנסיעה. מגוון הלכות 
 .עוברי דרכים - ספר נוסף באותו נושא

 טעמי מצוות מזוזה.  -על מזוזות ביתך

 עניני עשיית הרב ודעת תורה והלכות כיבוד רב. בעשה לך ר

 .הלכות המצווה וטעמיה, ומעלת הבכור פדיון הבן
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 מדריך להלכות עובד ומעביד. חיובי הפועל וזכויותיו, איסור הלנת שכר, ביטול ושינוי הסכמי פעולת שכיר
 עבודה.

הלכות ציצית, טעם המצווה ומשמעותה. התייחסות לצורות לבוש ובגדים מסוג חדש, וכן   פתיל וגדילים
 עניין עשית ציצית על ידי מכונה.

 חשיבות ברכת אשר יצר והלכותיה. הלכות בל תשקצו. הלכות בית הכסא.  קדושת הגוף

 לא ילבש. מהות הצניעות ומעלתה, דיני צניעות ומי חייב בה, דיני כיסוי ראש. איסור  דיני צניעות –קדושת ישראל 

 לקט בהלכה ובאגדה בדיני שמיטת כספים ועשיית פרוזבול.  –שמיטת כספים ופרוזבול

 

 

 ספרים בעניני השקפה ואגדה

 הקשרים הנכונים שראוים לשרור בין ההורים לילדיהם הנשואים.  אבות על בנים

 ל ומעלתה. דיני הכנסת אורחים.ענייני אהבת ישרא  –אהבת ישראל

 הדרכה בעניני התנהגות האדם עם זולתו. דיני מצוות שבין אדם לחבירו.  איש ורעהו

 .ממצאי ארכאולוגיה המאמתים את נכונות התורה אמת מארץ תצמח

 .והגדת לבנך לקט הדרכה ויעוץ בעיניני חינוך ילדים. וכן ספר בית אבא

 הספר הראשון שהוציא הרב – .מהותה ותפקידה, רב ותלמיד, חברה, דרך הלימוד ישיבהה בן תורה וישיבה

 שלום בית בנין עדי עד

  בשבילי החינוך והוראה

 אשה ביהדות, תכונות האשה, חינוך הבת.פקיד האשה ויעודה. מעמד הת  –בת ישראל

חשיבותה, המלאכה כאמצעי לעשיית חסד. החיוב  .ענייני המלאכה באספקלריא תורנית גדולה מלאכה

 .להתעסק. תורה ודרך ארץ המיוחד למלאכה בא"י. באלו מלאכות ראוי

מעלתה ונצחיותה של הנשמה. תפקיד חיבור הגוף עם הנשמה. חלקי הנשמה. הרגשות  גוף ונשמה
 .קוסם מנחש ודורש במתים שמעל החושים. השארות הנפש לעוה"ב. לקט הלכות בענייני

 חלק ב' של הספר גוף ונשמה עם הוספות רבות.   – גשמיות ורוחניותהספר 

ותו. חשיבות ההתחלה. סעודת סיום והשמחה. סיום מסכת. חשיבות לימוד ספר בשלימ  הגמרה של תור
 הלכות הקשורות לסיום מסכת.

 .חשיבות יראת העונש, השכר והעונש בעולם הבא גן עדן וגיהנום

 יחות מוסר והשקפה לפי סדר הפרשיות )חמישה חלקים(.ש –פרשת השבוע   דבר בעיתו

 ות החלומות שבני אדם חולמים ופתרון החלומות ועניני תיקון לחלומות רעים.משמע  דברי חלומות

 .צורת החיים התורנית, בגגנות הבזבוז והמותרות, ובמעלת ההסתפקות  דרכה של תורה

 דרך לקנית רצון.ה -סבל, אכזבה, דאגה, פחד. שער ב: המצוות. שער ג: דרכי חינוך עצמי  הדרכה בסוגיות החיים

 חשיבות הכרת ערך הזמן והעת תפיסת היהדות את הזמן. חשיבות ניצול הזמן. הזמן והעת

 .ענייני לימוד המוסר ותיקון המידות החזק במוסר

החינוך המיוחד בראי 

  היהדות
הדרך לקבל את הילד, לבשר לאחרים על הולדתו, דרכי התמודדות בקשיים, העידוד 

 והענישה לילדים מיוחדים

היהדות מול בנותיה 
 הסוררות

גדלותה של תורת האמת לעומת הדתות שהמציאום בני אדם שהן נשענות על התורה 
 האמיתית ומסלפות אותה.

והתמודדות נגד השפעה שלילית של חברה רעה. צורך האדם בחברה,  מקום היחיד בחברה היחיד והחברה
 .ובנית חברה טובה

 .חשיבותו לעם ישראל ולאנושות כולה – קדם ובימינותולדות הכתב בימי  הכתב והמכתב

 .מצוות ברכת המזון טעמיה ועניניה השונים וברכת

 מעלת מלמדי תינוקות של בית רבן וחשיבות תפקידם.  ומצדיקי הרבים ככוכבים

 .מעלת הזקנה, אריכות ימים, הלכות זקן  זיקנה ובחרות

 עמיהם והלקחים שיש ללמוד מהם.ט –ענייני ברית מילה   זכרו לעולם בריתו

 שמעות חיינו כבני אדם.מ -חשיבותו של האדם, עבד ה'. וכן הספר תורת האנושות  חביב אדם

 התבוננות בבריאה לראות ממנה את סוד התשובה.  טבע הבריאה והתשובה

 פילין אות וטוטפות.ת -טעמים למצוות הנחת תפילין. וספר נוסף בנושא   טוטפת ותפילין

 טעמים למצוות השבת והלכותיה. וכן ספר שבת המלכה. טועמיה חיים זכו

 לקט בעניני השקידה בתורתנו הקדושה.  יגעת ומצאת

 מצוות התורה כמסייעות לאושר האדם גם בעולם הזה. וכן ספר שכר מצווה מצווה.  –כי הם חיינו

 .מעלת האחדות בעם ישראל ואיסור המחלוקת ות האומהלאחד

 חשיבות לימוד תורה לשם שמים ובגדרי השלא לשמה החיובי והשלילי.  –לימוד תורה לשמה

 .איכות הסביבה  לעובדה ולשומרה

ניני ע -הדיבור לפרטיו.לשון לימודים  עניני שמירת -חשיבותה של לשון הקודש. לשון נקיה   -לשון קדושה
 הנאום והדרשה.

 .החשיבות בנית מקומות תורה במקומות המרוחקים ממרכזי תור נצא השדה

https://drive.google.com/file/d/1IWR76EoOLO5rm74ZMubrOG4ZRAMVWSo7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10EO07e_Y-A3Qw-RGJYcD4cDPG2Zr4mzt/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/156532/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1duroagkEAomyhceVeaoGRZWpoDgNHVkz/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/148245/p/1/t/8611406911234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1wc-1HKuWXRwVkQMQxy9odE_7ObcyX2z1/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/84431/p/1/t/8611406911234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1wT6LxfUzIYjdkLZ9nobs4Lns8p6W6LYR/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/84009/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1tbDQlq6Q9XstVJuoTylkYrJ9l7RMIBxx/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/622151/p/13/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/622151/p/13/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/12QrFZuZdiH5U90fiP26oUgDsY1lti1v1/view?usp=sharing
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
https://drive.google.com/file/d/1bBjcwVu5iXeotB1wHemtUAwJpIUUFEPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OmtUell4MLpOQQIWc2geYt48oHVk05x3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HG5sb1oRhbGpu9LxSutVOolcOD_92QKg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LSOyVxmTHHorJNPkX47GM1y2YZBpogKA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKAHrXLs36kGMwrutvcJ7lZBbUMYwjhF/view?usp=sharing
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A3_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A3_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://drive.google.com/file/d/1qkENlscEV6B3i__VTqsevNfF4VgP4ttV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qkENlscEV6B3i__VTqsevNfF4VgP4ttV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qkENlscEV6B3i__VTqsevNfF4VgP4ttV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qkENlscEV6B3i__VTqsevNfF4VgP4ttV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19NdnPhztY8X7C7wdsK_AkgY6NxhmchDP?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11wS0UKfVIdWlFepS_kFcwI-eDsoke3Cq/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/84018/p/1/t/8611406911234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/148241/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1LQ4oeYuSEe4jqmUo-hOs8q9416GtvIRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQ5d6pQ_HDnIeznxQr2EuqE6tDHhe0tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fKowlbM_mrGXZ0vqWnnw48JmlyVbmOqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fKowlbM_mrGXZ0vqWnnw48JmlyVbmOqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m92I14uytAz7h5UfYuB8kNVWL7eQS37m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m92I14uytAz7h5UfYuB8kNVWL7eQS37m/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/84453/p/1/t/8611406911234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1nr1VhkVu88gFfny4y1ElKj4Y6j2jnkdS/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/6344/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/84480/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1IhTb6R3mi8v1a0R4Lni7G9OGpURExO7C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_DxxiJ7pM2DXWaarl_Z0RVSb8VPyc-i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3Aq50dVmLw7eWfkjEcZyqFmEDuNG7oX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7CEt2vVOEn5FnsBw6VaXgwjkc547FcQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RmQrQSPL3VH_38qyGLvX5HINRATbQgNq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15UOlWXrHbjT7ETxoWT1kAHY1Hkb4fyWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qzc6OgGxwkn5L7fdSmXIEEIsA4W-m_lp/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/164066/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1I3M-uYmzowf863y7C3O_-PZLfr71FX1m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ov3iocuYVD11Jo7pmmPBRXQHYOev7HVs/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/625784/p/2/t/9809591041234/fs/DwcoP6Bnh2u0BO42PJXdfDoFrwI8YT7vitGD35iOEH3G/start/6/end/62/c
https://drive.google.com/file/d/1wIPVTuQggsjry7KTMDKgLchAXFDOnhu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CL_sUyQjX9HoeJUcKv-hQLi0jtFXIqf6/view?usp=sharing


 .מהדורה חדשה של הספר בן תורה וישיבה, בעקבות השינויים שחלו בעולם  נתיב לישיבה

סוד הנישואין 
  –המאושרים

 הנישואים הנכונים על ידי אהבה והתחדשות בשמירת דיני טהרה.

 מהותו, מחבריו וחשיבותו. מעלתו, קבלתו. מתקני התפילות לדורותיהם.  התפילה סידור

 .קל לכל פסוק פירוש –עם פירוש דבר ירושלים  ספר משלי

 מעלת התפילה ועניניה. קונטרס דיני תפילה לנשים עבודת הלב

 .ים שיש להפיק מהמחשב התועלת והנזק שהביא המחשב לאנושותהלקח עידן המחשב ולקחיו

 חשיבות המאבק בנישואי תערובת.  עם לבדד

 ילקוט בענייני עם ישראל ונצחיותו. עם סגולה

 .חשיבות יום ההולדת של האדם, לעצמו ולמשפחתו עניני יום ההולדת

 באור הקשר של מהות אומר השירה..זמרה וניגון בראי היהדות.  –רק שירה פ

 .רוש קל ונעים בלשון ימינו ע"פ דברי רבותינופי פרקי אבות

 מהות התשובה ודרכי השגתה. זמני התשובה וענייניהם. הלכות תשובה. פתח לדופקים בתשובה
 .פתחי תשובה - מהדורה חדשה

 גולות למניעת שכחה.ס -חשיבות החזרה. קונטרס למען תזכרו   -קנין תורה

  .רכישת ראיה תורנית

 ריהמדריך תורני ללימודי ההיסטו תולדות האדם

  תורה ומגינה ומצילה

 וכיצד לקבלן באופן הנכון. תפקידם, היסורין, תכלית יסורין

 לבאר מדוע התורה ניתנה בשני חלקים: בכתב ובעל פה  –תורת ה' תמימה

 

 ספרים על התנ"ך

 בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.  תורה

  מגילת אסתר

  מגילת רות

  ספר יונה

  מגילת איכה

  ספר משלי

  מסכת אבות

 ים בעניני מידותספר

ביאור חשיבות השמחה בכל  - חדוות חיים .ביאור מעלת ההתחדשות בבריאה ובמעשי האדם  החידוש וההתחדשות

 .מעשה

מעלת הכרת טובה לבורא על חסדיו ולשאר הברואים. דיני ברמת הגומל, שעשה לי נס, הטוב   –הכרת הטוב
 והמטיב ושהחיינו.

חשיבות השמחה האמיתית. זמנים מיוחדים לשמחה. אופנים לקניית השמחה. דיני שמחה  השמחה ביהדות
 .ועצבות

 .לקט במעלת הזריזות וגנות העצלות זריז ונשכר

כבוד העצמי 
  החדש+הכבוד האמיתי

 חשיבות הכרת האדם בערך עצמו.

 מידת הקנאה.  -דותסדרת המי

 הפחד, הנקמה, הסקרנות והסדר.  –סדרת המידות

 השמחה, ההתחדשות.  –סדרת המידות

 

 ספרים בעניני ארץ ישראל

 הדרכה והכנה נפשית, לבן נוח הבא לבקר בארץ ישראל.  –אגרת למבקרים בארץ הקודש

  .היחס ליום הזכרון וליום העצמאות

 ך לעשות בספר 'ויואל משה' בעקבות המצבהתיקונים שצרי  –הקדמה לספר ויואל משה החדש

 חשיבות המצווה ולקחים הנלמדים ממצוות השמיטה.  –מצוות השמיטה

  נס הכרת האומות בזכות היהודים בארץ

 הקשר של אדם לארצו, הקשר החזק של יהודי לארץ ישראל.  –עם וארצו

 חיבת הארץ, בעלות, ציונות, ציון וירושלים.  ,מעלת ארץ ישראל: חלק א (ב' חלקים - –)ציון בית חיינו
  ומצוות התלויות בארץ , ישוב הארץ,בית המקדש: חלק ב

 

https://drive.google.com/file/d/1iyOx36q4IN407xWXqyNSrwII4O-0AiTW/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/625787/p/79/t/9809591041234/fs/K9vggMz6YaFL9h6gNKsGnp5zlbyLzc5Bw2jFS12hff1m/start/241/end/251/c
https://tablet.otzar.org/#/book/625787/p/79/t/9809591041234/fs/K9vggMz6YaFL9h6gNKsGnp5zlbyLzc5Bw2jFS12hff1m/start/241/end/251/c
https://drive.google.com/file/d/1nTnlYGUNId2zCZGnmJpassI5hTipvvxJ/view?usp=sharing
https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=47129#p=1&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=
https://drive.google.com/file/d/1bTjqzDCpdTDh1VdE2_GNbIp2YiLq9zSa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9onbkRCjxCChMp7JbLPRsE5MbXgdj0M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVPiye9Z8TJxRApXDSAtqeVlvArwOHYF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oQfIk76bNfgtvZjaRbhp-BeV5tK9ky9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yN8jyxqIi6BJaoeiievCTJHO7pwkwi8J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ncNR-D6y8R4H6Y832-fRbrjnvnfTTh4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ncNR-D6y8R4H6Y832-fRbrjnvnfTTh4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UoLwjdaGsAjNgiBYBwKr1UkwAmqY-oCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kROZkSZagJ11pgcb9Gpv3py7NxV0X0CU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5pYeN-EhNloD-WfTzvp8w2oybt_P1Ir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5pYeN-EhNloD-WfTzvp8w2oybt_P1Ir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fg2RbXfsXMy8Zrd5bm2atFdoYvhBYAzk/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/6353/p/3/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1Ss6wwc7WHexoHVOubgcANGlSUnUWaugb/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/625798/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1jIKLYxUvwuChZWhrSP38mhbyMyJOtVVC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAbrGaAf07a2H_4XOCoT03s0_Is-9PAM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19NdnPhztY8X7C7wdsK_AkgY6NxhmchDP?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozG5RSolM_s4R2LRUlgiAtLsV2mODcQ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153kGFfyxAtFKfzzqVdlCNseP8tveU2jz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNy4gAOLNSMarBMCZOZq7H0IHxKPJLGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zia9kmcYta-R01lWXD775ajl_d9z4mQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QlxpxQlV3ipurJGr2Xeuy8mzPScHUziK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RBQxOEw6yigHgGHZ9iph2DyEXHtdveQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVRTOht9asdIp6d69YpajKmUc2GDHVDh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NQjCaDL7iRZIyCoScSJsoF3ZrqVtzm5K/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/84463/p/1/t/8611406911234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1xqZHkk1lkOieF8xHxZ_ehKoVi_Lp9kCd/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/148244/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/148244/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1Y2FYl4T7pKbtiD4JxbmbXyzRX8iczlnr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8pVd98C5B3F_WvY8pCryIFaKBUil24-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GHGfJSQRGolwqlbBemZjjg2asdFzEgt/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/164073/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/622159/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/625795/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/641970/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/622157/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/625791/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=47436#p=3&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=
https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=52107#p=1&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=
https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=52107#p=1&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=
https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=47436#p=3&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=
https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=47436#p=3&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=


 

 

 

 בעיני חגים ומועדים םספרי

 מצוות שופר בראש השנה טעמיה ודיניה.  -זכרון תרועה

 משמעות חג הסוכות ושמחת תורה וטעמי מצוות הסוכה ודי המינים.  -חג הסוכות ומצוותיו

דיני  –ענף עץ אבות 
  נטילת לולב

 טעמי מצוות ארבעת המינים והלכותיהן.

 התבוננות במאורעות שאירעו בתקופת החשמונאים ומשמועתם לשעה ולדורות,  –מי החנוכהי

 .משמעות ניסי חנוכה  דבר בעיתו חנוכה

 .שמעות ההלכתית שיש לט"ו בשבט המנהגים שנהגו, והלקחים שיש ללמוד מיום זההמ  דבר בעיתו ט"ו בשבט

 לקט הלכות ביאורים ובירורים בענייני אדר, ד' פרשיות ופורים.  –אדר ופורים

 מדריך לעניני כשרות בפסח.  -חמץ משהו

 ענינו של הפשט עם באור רבותינו. באור קצר ותמציתי בבאור  –הגדה של פסח

מצוות העומר הנוהגות 
  – בזמן הזה

 איסור חדש, ואבלות בימי הספירה.

ענייני העומר  דבר בעיתו

  -ומתן תורה
 ניני ל"ג בעומרע קרבן העומר, ספירת העומר, תלמידי ר'"ע, ל"ג בעומר, וכן ספר

 לקט בעניני מתן תורה תורה שבבתב ותורה שבעל פה.  -ומתן תורהקבלת תורה 

 לקט באגדה ובהלכה בענייני אבלות החורבן בימי בין המצרים ובשאר ימות השנה.  –אבלות החורבן

מענייני הציפייה לישועה )חשיבותה,מה כלול בזה(, משיח שלושה שבועות, מלחמת גוג ומגוג   ציפית לישועה
 .והמצוות המקרבות את הגאולה

 

 

 

 

 ספריו בענייני גרים ובני נוח

 ת בני נוח.ביאור תפקידם ויעודם הרוחני של אומות העולם. דיני שבע מצוו  –אור לעמים

סיפור המאורע ההיסטורי של קבלת מנהיגי בני נח את סמכות בית הדין היהודי   -האמנת בני נח
 בירושלים.

הקמת בתי מדרש של שם 
 ועבר בימינו

 הצורך והתועלת שתצמח מהקמת בתי מדרש ללמד גוים את שבע המצוות.

 אודות חיוב היהודי להתרחק מאומות העולם, הלכה והשקפה. התנהגות בין ישראל לאומות

ה בה' ואת המצוות שחיבים בהם. קיצור חובת עם ישראל ללמד לאומות את האמונ  ואתם עדי
 הלכות בני נח, סדר תפילות לבני נוח.

לימודים שראוי ללמדם 
 בישיבת שם ועבר

ומנפשו, היקום, עם  לימוד תורה שאפשר ללמד את בני נח. מוסר השכל מגוף האדם
 ישראל וארץ ישראל.

דיני גרים. כיצד לקבל גרים. מהלך הגירות, המצוות שנאמרו בגר, ובעיות מיוחדות עם  מדריך לגר
 ילדים.

 .ומשמעותם לאומות העולם שומרי מצוות בני נח מועדי ישראל

 גם לבני נח. פרשת בראשית ופרשת נח.עם פירוש המתאים   –ספר הפרשיות

 

 

 סדרת נפלאות הבריאה

 ודיני חרש. נפלאות הבורא המתגלות באוזן בפה ובקול. דינים התלויים בשמיעה  -אוזן שומעת

 ביאור נפלאות הבריאה המתגלות בדגים.  –דגת הים

 .נפלאות הבורא המתגלות באף. דינים הלכות התלויות באף ובריח. דיני ברכת הריח  -האף והריח

 נפלאות הבורא והלכות חגבים.  -החגבים והארבה

https://tablet.otzar.org/#/book/84011/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1lCUHnmKXuULLlgNxNF4EArMyf-THkPI7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yM_zYHqX0Fs0AS7oLLHppmKepGo0Qnwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yM_zYHqX0Fs0AS7oLLHppmKepGo0Qnwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnCdFubXe_M0orbeN47gwuj4CVlEx-dy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u30yxzgyHVluN_LHyTzzasnY3GRh5Hia/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTdDtj9NosVf27IE9LqMQWgihBz62sYm/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/84007/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1_jvwVvI4UVcrw91awumgfsjdL0YpBX-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shJDLPE45BiH4BYTKXpJr-rqAijvtkfg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXMlpRtHDFRXydfF2tL5YXyTCRj9PSWu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXMlpRtHDFRXydfF2tL5YXyTCRj9PSWu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjHfXMhofFrdx38oXsww48WGwhyrSesZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjHfXMhofFrdx38oXsww48WGwhyrSesZ/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/178993/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1uOKEnM8y8xalJhXZoM-BBDZTGq8miVQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BksHMyq1ncRMjztSCj43oDbHnR4jGIFq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vPghtuZ-6LHMY71oc3cxFyHndJXavvgA?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/84430/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/84037/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/84037/p/23/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/84037/p/23/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/84430/p/135/t/9809591041234/fs/PeUPrhAcTHRp2Xqv9FLe6YUdX051W0Q4mxpu7ciwLdxo/start/60/end/87/c
https://drive.google.com/file/d/1QFD5yis_N8gi7X52oPdRWjewPH8Rzvyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yr4Xy7AV-pSfyGhljpoaX0NzW3zrQ-IA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yr4Xy7AV-pSfyGhljpoaX0NzW3zrQ-IA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hzDrEq_eZjOaxA68aM2GxCNEsiaOtab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yP7cJ8ppcK8q8oHiHxGiFR_SIWcI-fAS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zdjmX5QkQA0oDdIMfzlwoZMQRMY_mHsH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U5h5cJHXjiKX9WZ1H9Yn_dMDJKf26N-P?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymaL_iUqC0q4JIYz0Ck4pC0eZ4Bo3Lvj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tRJb6R-5DA949lEnEpQI2cb0jZoNFHW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_ntJbys56xmLgRE5fyHsetFPMH20iXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y8CT28cMEiiiiKEemNbHzBosVXZCtIzl/view?usp=sharing


 גדלות הבורא שמתגלה בלחם ובתבואה  -ולחם לבב אנוש יסעד

 נפלאות הבורא שקימים בחיות ובבהמות  –חיתו ארץ

 נפלאות הבורא המתגלים בזוחלים.  -עולם הזוחלים

 .עניני נפלאות הבורא המתגלים בעין ודיני הסתכלות עין רואה

 בורא המתגלים בעופות ובצפורים ודינים השיכים בעופות.נפלאות ה  –ציפור כנף

 נפלאות הבורא במים. דיני ברכות הראיה: קשת, ימים נהרות, ברקים ורעמים.  -קול ה' על המים

 .נפלאות הבריאה ביקום, במאורות השמים ובאטמוספירה רקיע השמים

 ודיני ברכת הלבנה והחמה.  איסור עשית וציור צבא השמים.ודיני  

 נפלאות הבורא שמתגלים בצמחים למיניהם. שיח השדה

 השגחת ה' המתגלה בבנינים.  -בניה ומגורים -תורה ומדע 

 .חסדי ה' המתגלה בבגדים קונטרס הבגד -תורה ומדע 

 י ה' המתגלים בתחבורה.חסד  -תחבורה -תורה ומדע 

 ספרי ביוגרפיה

 מסודר לפי סדר הדורות. 

 .חשיבותו, מעלותיו, מלכות בית דוד. מעלת הר ציון דוד המלך

 .מיוסי בן יועזר עד הלל ושמאי תקופת הזוגות

 .ראש שלשלת הנשיאות בישראל  הלל הזקן

 ( בר־כוכבא.תולדות עקיבא רבי ודורו )דוד חורבן הבית, מרד וחורבן ביתר רבי עקיבא ודורו

 רבי אליעזר הגדול ורבי יהושע בן חנניה שהיו מורי התורה אחרי הסתלקות רבם. .רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו

 תלמידי ר' עקיבא. .רבי מאיר ור' שמעון בר יוחאי

 חותם המשנה. רבי יהודה הנשיא 

 תולדות ר' חייא חבירו של רבינו הקדוש.  –רבי חייא רבא

. תולדות רבי יוחנן וריש לקיש מייסדי התלמוד בבלימייסדי  תולדות  רב ושמואל  -מייסדי התלמוד
 הירושלמי.

 .תולדותיו של וצאצאיו רבי שלמה יצחקי וצאציו בעלי התוספות מפרשי הש"ס רש"י ותוספות

  .תולדות הרמב"ם

וך לעם ישראל, תקופת ומקום חיבור השו"ע, ר' חשיבותו וסמכותו של השולחן ער  –שולחן ערוך ונושאי כליוה
 יוסף קארו והרמ"א. מבנה השו"ע ונושאי כליו

  תולדות החתם סופר ותקופתו

 .ממיסדי היישוב האשכנזי בארץ ישראל רבי ישראל משקלוב

  תולדות ר' שמשון רפאל הירש

 תולדות שרה שנירר ומפעלה  -מהפכת חינוך הבנות בדורנו

 ץ.תולדות הרב חיים שמואלבי  –לקחי חיים

 מתולדות חייו של הגה"צ מו"ר ר' יחזקאל לוונשטיין זצ"ל עמוד היראה והעבודה

 ביוגרפיה על רבי יוסף שלמה כהנמן 'הרב מפוניבז

 ר' אליעזר יהודה פינקל.  –מרביץ התורה הגדול

 תולדות ר' אהרון נמירובסקי זצ"ל. 'חייל בצבא ה

 ביוגרפיה על הרב שך. אחר מיטתו

תיאור חיים בדור הסבים והסבתות של בני דורנו ותרומתם להקמת עולם  סיפורה של משפחה בני הדור הקודם
 היהדות החדש לאחר השואה.

 .ר' יצחק זילבר קוים לדמותו של הגה"צ האיש שהיה למגדלור

  .חכם ר' בן ציון אבא שאול

 .זקן המקובלים הצדיק רבי יצחק כדורי זצ''ל בעקבות הסתלקות

 ר' שלמה זלמן אויערבך.  –רבינו הגדול

 .ה לארץ בפטירת הרב שטינמן זצ"לסיום תקופת העברת תורה מהגול – כאיל תערוג –אילת השחר 

  

 ספרים על מקומות ואתרים

 .מפרעות תרפ''ט עד מאורעות תשנ''ד סקירה היסטורית באספקלריה תורנית  -חברון

  

 .ותצפת, חברון, טבריא ועוד מקומ מקומות קדושים בארץ הקודש

 .חשיבותה של ירושלים ומעלותיה  –עיר הקודש והנצח

א קדושת מקומות אלה בקדושת ארץ ישראל ב משמעות המאורעות של מסירת חלקי   ולן ועבר הירדןרמת הג
 .ארץ ישראל תמורת חוזי שלום
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https://tablet.otzar.org/#/book/622150/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1zJ1EbLee6BYDtkOQBs-0P3Sld2hIj-6B/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/148242/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1DLnWAPUmTW-OQ78ElhhhcofE1u5hDxDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RVmf93qVJNdMP7w0WNooDx_ioXWvkGH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wl6g-ioDT1sUZoV2A_Hn6V38Gp_Y_5lN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d2hIWksbqNXRHFC99IM1v_rgm-uFU9Oh/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/625806/p/2/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/625794/p/3/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/drive/folders/1NecQfuswF3N_UGN6hj16N8cc3WGNFaLo?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/625793/p/1/t/0896573101234/fs/0/start/0/end/0/c
https://tablet.otzar.org/#/book/148239/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/file/d/1uOH9HuVxtRwVtSzN1BLe6AEs00_sSVvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdSLU7ty8bF_ly3eJ1f8QblpBeU28GuO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chxghFDGKbEWYu8QJTW1WswBs8qWMEPA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZ4xPgb5ZWo8SSLW0Rw1EVVNpRv57_ld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P16IW9nJ0STbTTaGomSHZZ9jjscw3y_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVt5fHwjHwoluAvYZyfwC57TIIto5ReK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGF_t_kW3bmTJcFVPqTfSwouAUJeVefe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Df-QJQOCtFHKmeZWseULOaLxXRU8dhS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKdN8zRrFTnyexBCQN78s0njq1eDbMC7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZqOPhWwQfG6PyA-jBu1BiP1UFAyFNKUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZqOPhWwQfG6PyA-jBu1BiP1UFAyFNKUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_P4H7fwUSwaKf1aCNAW_ZnNpr_VuHep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNL6SvMD-ud6v-f2zG2hE-FjmGapFuGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ObPrr8fqiFHdPxKhK02ij8QLlwFCp9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YwOgIp8gIxuaf8oKAF8PAP7pfGTBlKu5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZYva841ePd2bha-GY6KaQldbjsnexhx7/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/119yktZOMRp2LtW-KUtDTdsJJiiPkG-Y8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bc99uNYWqXXJzSPHNjiRuegwqHg0yOOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0Hn10G4DQeFruPOmlYOimfFtS0ZPja9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-q_9xKrh4wTXkYfBhazs3tiPCkBZLe8/view?usp=sharing
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A8
https://drive.google.com/file/d/1BKKx3fVLOn5Q0dHKJPAV3nNRkwf_qQrh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t9V0AWtX0PCWGs8ZB7aGsC2j081WFx5d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DpqEI5JZPnh-sP_bCS3xTi_SULz8rePY/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/623490/p/1/t/9809591041234/fs/0/start/0/end/0/c
https://drive.google.com/drive/folders/1QmtubFcL4Hk_8WTKx5awKkFqzfYnwp7U?usp=sharing
https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=47224#p=1&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=
https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=47263#p=1&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=
https://drive.google.com/file/d/1wWINhBffDvpWsQ0NTuvvBwo2OUR5SIAp/view?usp=sharing
https://tablet.otzar.org/#/book/84492/p/1/t/8611406911234/fs/0/start/0/end/0/c


 .משמעותה וחשיבותה בעבר ובהווה  -רצועת עזה

 .חשיבות המקום לעם ישראל שכם ואלון מורה

 חשיבות וקדושת העיר יריחו לעם ישראל לדורות. ביאור  -תפארת יריחו

 

 

 ספרים בעקבות התקופה ומאורעות הזמן

 .תפקידה ההיסטורי והמרכז היהודי שם באספקלריה של אמונה והשגחה פרטית  ארצות הברית של אמריקה

 .יות בכ"א אייר התשס"דעל שמיטת הפיאות הנכר  בזכות נשים צדקניות

 ומשמעות עניין הגילגול שדיבר מתוך דג בכ"ה שבט תשס"ג  גלגול נשמות

עליתה ונפילתה של רוסיה הקומניסטית. א. מלכות אדום וממשיכיה. ב. התבוננות   האדום האדום הזה
בסיבות הצרות ליהודים ברוסיה. ג.על מסירות הנפש של יהודי רוסיה לקיים תורה 

 .ומצוות

 .מאורעות האינתיפאדה וההסכם עם אש"ף באספקלריה תורנית האינתיפאדה ולקחיה

לארץ ישראל באספקלריה  העליה
  - תורנית

 א. קיבוץ גלויות ב. הקשר של היהודים לא"י. ג. חסד ה' שמתגלה בעליה.

לו ביחס לשואה. סיבות לשואה. החובה להתבונן במאורעות השואה. צדיק ורע  השואה
 .כצאן לטבח או קידוש השם. בעריכה של ר' יצחק גולדשטיין

אורעות הבאים זכירת מעשה עמלק שבדורנו גרמניה הנאצית. החיוב להתבונן במ  -זכור
לעולם. החיוב לזכור מעשה עמלק כולל מעשה עמלק שבכל דור. סיפור אכזריות 

 הגרמנים. החטא שגרם לשואה. חסדי ה' שהיה בשואה ולאחריה.

המקורות שבתורה לתופעה המופלאה של שיבת העם אל קיום התורה בימינו.   בהחזון התשו
 .המשבר שגורם לתשובה, דרכי ההשגחה המביאים לתשובה

 .ומשמעותהמבט על תקופתינו  ימות עולם

 .נתיבות נסתרות אחרית הימים ארה"בגוע בב ומשמעות הפי-מאורעות תשס"א להבות באמריקה

סון החללית קולמביה. ב. הבחירות לכנסת תשס"ג. ג. ההכנות למלחמה אא.  -  מבט על מאורעות התקופה
 בעיראק.

 על ההתעוררות לחזרה אל המתחזקת בתקופה היהדות זו.  -מהפכת התשובה בימינו

 .שנ''חהתעוררות הנחוצה לתשובה עקב המאורעות שאירעו בשנת ת מנחש צפע עד נשל הנחש

משבר עזה לבנון ואירן ואחרית 
  הימים

-א. תפקיד הגלות והשיבה לארצינו ב. מלחמת גוג ומגוג. ג. בין המצרים תשס"ו
 .מלחמת לבנון השנייה

על המאורעות הקשים של שנת תשנ"ה, הפיגועים החמורים ברחוב דזינגוף וצומת  נחפשה דרכינו
 .בית ליד, הפסקת הבנייה בירושלים רבתי, וחיפוש דרכים בעקבות זאת

פרץ. ב. ברורי הלכות שערך הרב א ובמלחמת המ-הניסים שאירעו בשנים תש"נ  -נס להתנוסס
 יצחק זילברשטיין שליט"א בשאלות שנשאלו באותם זמנים

 .2ומוסר השכל מהפיגוע בקו  ם-סופה של מפת הדרכים בעקבות הפיגוע הנורא בי  -סופה של מפת הדרכים

  .יסטוריהשיעורים בה

משמעות שיחות השלום והסכמי השלום שנחתמו עם הערבים. א. חשיבות השלום   -שלום שלום ואין שלום
ום שהשמאל רוצה להביא. ד. ע"פ התורה. ב. מתי שלום הוא דבר שלילי. ג. השל

 באיסור עשית שלום עם רשעים.

 .על האינטישמיות וסיבותיה והקרע שמתגלה בימינו עם האומות והאו''מ שנאת עולם לעם עולם

 מאורעות התקופה בראי היהדות.  -שנת תשס''א

מדריך תורני ללימוד ההיסטוריה א. חיוב ההתבוננות בהיסטוריה, ב. לימוד הנהגת   תולדות האדם
 .ה'. ג. לימוד תכלית הבריאה. ד. מעשה אבות

 הכנת תשתית למדינה של תורה. .ורנית בשעה זותפקיד היהדות הת

 מלחמת המפרץ כחלק ממלחמת גוג ומגוג  -תפקידה ההיסטורי של עירק
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