
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  (חינם )קישורים להורדה          בהרפרשת 

 

   ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה
 

 י מבית 'צוף  - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 איחוד בחידוד ה

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 רוזנבלום שליט"א  שיעורי הרב

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 ת אמת שפ

 תורה והוראה 
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 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 
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 נושא בפרשה: מצות השמיטה בשנה השביעית 

 נושא בפרשה: יובל שנת החמישים 

   נושא בפרשה: עבודה "עברית"

 נושא בפרשה: יחס אנושי לעובד 

   בבן חורין כיום -נושא בפרשה: איסור רדיה בפרך 

 ך נושא בפרשה: חייך קודמים לחיי חבר 

 נושא בפרשה: הונאת ממון

 נושא בפרשה: אונאת דברים 

 נושא בפרשה: ריבית 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 ז"ל  לוינגרב"ר שמואל הלוי יעקב משה לעילוי נשמת הר"ר 

 איש אשכולות  

 בת"א  ומנהגיהם  פעל רבות לשמירת כבוד בתי הכנסת 

 וזכה ונתקיים בו: "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" 

 כז' אייר תש"פביום נלב"ע 
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 נושא בפרשה: מצות השמיטה בשנה השביעית

 

 בהלכה: 

 

 עשר עטרות, תש"פ    שמיטה והר סיני

מדרבנן, היות ולאחר חורבן בית המקדש התבטל    ,  קדושת הארץ בזמן הזה,  ממידת חסידות  ומדרבנן, מהתורה א]שביעית בזמן הזה  

,  גבולות עולי מצרים -  כיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון  קדושה ראשונה,  לעתיד לבא  דושה ראשונה קדשה, קבמצוות התלויות בארץ  החיוב

מרבית  הפרשת חלה מדרבנן כי    ]כל היהודים או רובם[ אחר עליית עזרא נהגה  -  ביאת כולכם  בבל.גבולות עולי    -  בימי עזרא שניה    קדושה

נשארו בגולה, ביאת כולכם   עזרא,  היהודים  ללא קדושת  [ ההלכה למעשה  -שביעית בזמן הזה  ,  ם"דעת רמב  -שביעית בזמן הזה  בקרוב 

 עולמות, תקנ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ז' תירוצים ראש השנה, ולראש השנה עצמו יש תוספת חג[]שביעית מתחילה מדין תוספת שביעית 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  [או בגזל]קידושין בפירות שביעית 

]איסור הפסד פירות שביעית, האם כולל גם איסור הפקעת קדושת האם מותר מדאורייתא לבטל פרי שביעית ברוב פירות חולין?  

מצוה בדמי שביעית לא נתפסו בדמים קדושת שביעית אלא כנגד שווי האתרוג  שביעית, כעין זה בתרומה איסור משמרת, הקונה אתרוג ל

על  רק  הקפידה  בתרומה  חולין,  שהם  המטבע  חלקי  במרבית  הקדוש  במטבע  החלק  בטל  האתרוג  על  במטבעו  משלם  וכאשר  לאכילה,  

 עשר עטרות, תשפ"א [  הקדושה וכן במעשר שני, איסור הפקעת קדושה בשביעית מוכח מאיסור מכירת פירות שביעית לגוי

יופסדו   שביעית כשחלקם  בידי  לזרוק אתרוגים של  יפלו  שלא  כדי  תורה  ספרי  שריפת  הצלה,  ומעשה  איבוד  מעשה  יאכלו,  ]וחלקם 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  הנאצים[

השמיטה בשנת  נביטה  מעוכבי  הזריעה    זרעים  פעולת  אך  בשמיטה,  רק  יחל  והנביטה  הקליטה  תהליך  בו  מיוחד  בתהליך  ]זריעה 

 משכיל לדוד, תשע"ח תסתיים זמן רב קודם לכן[ 

על תנאי    "בלקיחת פירות בשמיטה מפרדס בעה פירות שביעית, הפקר  ]שמיטה בעבודות הקרקע, שמיטה בפירות, תאריכים, הפקר 

   דפי עיון, תשפ"א  הספק, דמיון תפוז לאתרוג, איסור שמירת הפירות[ בפירות שביעית, אתרוג בשביעית, זכייה באתרוג בשביעית מחמת 

שביעית  בקדושת  הקדושים  וירקות  פירות  וקניית  מכירת  במנין    איסור  במידה  מכירה  איסור  שביעית,  בפירות  סחורה  ]איסור 

 נועם אליעזר, תשע"ח ובמשקל, איסור מסירת דמי שביעית לעם הארץ, איסורים על המוכר או גם על הקונה, קניית פירות שביעית מגוי[ 

גוי[  ית ואיסור ספיחיןקדושת שביע ונלקטו בשמינית, ירקות של  נועם אליעזר,    ]באכילה או בהנאה, ירקות שהתחילו לגדול בשביעית 

 תשע"ח 

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' קפו(  ]זריעה ושאר מלאכות בבית, 'שדך', שבת 'הארץ'[שביעית בתוך הבית 

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' קפט(  ]הקדש בזמן הזה, מקדיש קרקע בזמן שאין היובל נוהג, אפקעתא דמלכא[שביעית בשל הקדש 

 תשפ"א   מלאכת מחשבת, תשע"חקדושת שביעית בפירות הקדש 

  ( מקרא העדה, תש"פ )עמ' קצח]לקרבנות, מחנה, שריפה[ שביעית לגבוה 

    מקרא העדה, תש"פ )עמ' רא(]קרקע גוי בארץ ישראל, ספיחין, האם יש איסור אכילה בפירות שביעית[ קדושת שביעית בפירות נכרים 

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' רה(  ]האם ביעור הוא 'הפקר', האם בשביעית צריך פעולת הפקר בידים[ביעור פירות שביעית 
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   מקרא העדה, תש"פ )עמ' קצב(מה לאוין יש במלאכות שביעית? כ

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' קצג(  ]מכירה מועטת ומכירה בשוק, לקיחת פירות שביעית מעם הארץ[לאכלה ולא לסחורה 

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' קצו( ]הפקר מאליו, או מצוה להפקיר, או שניהם, פירות נכרים[ דמלכא שביעית אפקעתא 

]תמיכה בקרן השביעית, מסייע, יששכר וזבולון, עבודה המסייע לאחרים לשבות בשביעית האם מקיים את מצוות השבתת הארץ?  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יא( -תורת רבותינו [קיום מצווה בשותפותבשדה של גוי, המסייע ממונית ליהודי להניח תפילין, 

 נשיח בחוקיך, תש"פ    כרמל מזרחי-הקמת אוצר בית דין ע"י הגר"נ קרליץ זצ"ל  ליינות אגודת הכורמים

 אספקלריא, תש"פ )עמ' צז( גבורת שומרי שמיטה למרות שקבלו תבואה מראש לשלוש השנים

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קח(  שביתת שדהו בשביעית

נטילת רשות מבעל אפקעתא דמלכא בשביעית   גדר את כרמו,  מאליו, כשבפועל  הוא מופקר  או  להפקיר  בעל השדה המצוה  על  ]האם 

 נועם אליעזר, תשע"ח  השדה ליטול פירותיו, נטילת פירות שביעית ע"י גוי, מומר[

]הסכמי מכירה למטרות מצוה או להינצל מאיסור, תוקף מכירה בהעדר כוונה למכירה, מכירה בהערמה, בין פולמוס היתר המכירה   

רישום   ללא  למכירת קרקע בשמיטה, מכירת קרקע  פוקע באמצעות המכירה, שמיטה מכירת חמץ  בטאבו, האם איסור שביעית בקרקע 

אין שליח לדבר עבירה, שליח ששגג או הוטעה, דברי הרב ודברי התלמיד, וציויתי את    -בזמן הזה מדרבנן או מדאורייתא, מכירה לא חלה  

 אוצרות אורייתא, תשע"ח ברכתי[

שביעית   במצוות  גרמאנשים  שהזמן  עשה  נרות[]מצוות  הדלקת  בשבת,  ואשה  איש  כלי  שביתת  בשבת,  אשה  בהמת  שביתת  מלאכת    , 

 )עמ' ב, ט(   מלאכת מחשבת, תשפ"א  מחשבת, תשע"ח

 טעמא דאורייתא, תשפ"א   טעם מצוות השמיטה בשביעית

   מעדני אשר, תשע"ב    כה, ד[] (שדך לא תזרע)שטיפת דירה בשמיטה כשהמים ישקו את הגינה 

 שלמים מציון, תשע"ו    כה, ד[] ()שדך לא תזרעמלאכת הקרקע האסורה בשביעית 

יין בהגדה[שימוש מצוה בפירות שביעית כשמפסידם   ו[]  (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)  ]נטילת אתרוג, שפיכת  מעדני אשר,      כה, 

      תשע"ב

 מעדני אשר, תשע"ח   ]תפילה על עצירת גשמים[תפילה לירידת גשמים בשנת שמיטה 

    הגר"א עוזר, תשע"ה כה, ו[]   (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)  ]יצוא לחו"ל, בליעת כלים, הדלקה בשמן, סחורה[קדושת פירות שביעית  

 עומקא דפרשה, תשע"ה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח דיני עציץ בשביעית   

שלא נהגו לטאטא את הבית בלולבים, האם נוהגת כיום  ]לולב עשוי לכבד בו את הבית, ו  לולב והדסים  -ד' מינים  קדושת שביעית ב

, וטבעות מלולב של שביעית]קוישקל[  נרתיק  ,  דעת מהרי"ל דיסקין והחזון איש בדין קדושת שביעית בלולב והדסים,  בהם קדושת שביעית

 עולמות, כד  [ קדושת שביעית בצמחים העומדים לריח, ובהדסים שנטעו לצורך מצוה, שריפת לולב והדסים של שביעית בביעור חמץ

 מעדני אשר, תשע"ט  ?לוהאם יש איסור להאכיל מפירות שמיטה לגוי שעובד אצ 

   במשנת הפרשה, תשע"ה   כה, ו[] (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)כיצד היא חזרה בתשובה של סוחרי שביעית? 

הגר"א    כה, ו[]   (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)   ]הוצאה מרשות, הפקר, הפקר בתוך הבית[ ביעור פירות שביעית אחר שכלה מן השדה  

     גניחובסקי, תשע"ה

   אשכול יוסף, תשע"ד   כה, ו[] (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)נתינת פירות שביעית לגוי העובד ברשותו  
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 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לג(בשיטת הרא"ש והרע"ב ועוד דיש חיוב למנוע הפסד פירות שביעית  

הארץ"   "ושבתה  מצוות  בכך  מקיים  האם  שביעית,  לשומרי  שליט"א[  המסייע  קרליץ  והגר"נ  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  ]מחלוקת 

 סג( אספקלריא, תשע"ח )עמ' 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ל( קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי 

 נועם אליעזר, תשע"ט ]גבולות הארץ, שמיטה, הארץ המובטחת[ שביעית בעבר הירדן המזרחית 

]דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה עליה, קדושה שניה לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן    שביעית בזמן הזה

בפירושו לש"ס ותשובותיו, האם צריך קידוש בית שני, האם היתה מדאורייתא מתוקף שבועת עזרא, דעת הרמב"ם ביד החזקה בסהמ"צ  

 הגר"א עוזר, תשע"ד  שנת שמיטה[

מעדני אשר,      הגר"א גניחובסקי, תשע"ה )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[     ]היבול מופקר ואינו בבעלותו[ ביכורים בשנת השמיטה  

 תשע"ד 

 עולמות, מח  ]אין עושין מצוות חבילות חבילות[ יין שביעית לארבע כוסות 

]חפצא[דין  ]  בשמיטה שביתת הארץ   הארץ  על  הארץ  ]גברא[או    שביתת  בקרקע  הפעולות  את  העושה  האדם  חברו  ,  על  בשדה  החורש 

שביעית באופן שהזרע  לזרוע קודם  ,  חיוב נשים במצות שביתת הארץ,  בשביעית, מי עובר בעשה של שביתת הארץ החורש או בעל הקרקע

השביעית בשנת  בקרקע  ביתו  ,  נקלט  בשביעית  -המשכיר  בגינה  מלעבוד  מהשוכר  למנוע  חייב  משותף  ,  האם  בבית  הארץ  שביתת  מצות 

 עולמות, שג    עולמות, י  בו עבודות שאינן מותרות על פי ההלכה[כשנעשות 

, אסור לקלקלם, אך  ]ניתנו לאכילה ולשימושים נוספים, "לכם, לכל צרכיכם", אף להדלקת הנר ולצבוע בה צבעהפסד פירות שביעית  

הרגילה בהם לשנות מצורת ההשתמשות  וכןאסור  ]רפואה[  ,  ומלוגמא  לאכילהשאינם    כביסה  וחובה ,  שימושים הדומים  יש מצוה  האם 

החזרת שיירי מרק  ,  לאכול פירות שביעית כדי שלא ירקבו, ומה דין גרם הפסד פירות שביעית נתינתם במקום חם וסופם לבוא לידי הפסד

בצלחת,  למקרר מאכל  שביעית,  שיירי  פירות  להפסד  האיסור  "כדר,  שיעור  או שימוש  חיים  פירות  אכילת  דיני  שביעית:  בפירות  ך" 

מעגבניות[,  מבושלים ]מרק  חיים  לאכול  שדרכם  שביעית  פירות  הפירות,  בישול  של  האכילה"  "דרך  את  קובע  מלימון  ,  מי  מיץ"  "תרכיז 

 -שביח מאכל אחר  קלקול מאכל שביעית כדי לה,  תרופה מרה במיץ שביעית  ת מתקה  ,  "פופקורן" מתירס של שביעית,  ותפוז של שביעית

שביעית  של  בחומץ  חסה  שביעית  ,ניקוי  של  בשמן  מחבת  ומשיחת  חיים,  טיגון  מפירות  בלבד,  מרקחת  חציו  לאכול  כשדעתו  פרי   , חיתוך 

המותר והאסור: מיץ גזר   -סחיטת פירות שביעית וריסוקם  ,  אכילה גסה של פירות שביעית,  נתינת פירות לתינוק שיקלקל את רוב האוכל

יין של שביעית לקידוש ולהבדלה ולארבע  ,  רסק תפוחים וחצילים  ,  סחיטה לתוך מסננת דקה כאשר כל בשר הפרי נפרד מהמיץ,  ותפוזים

 עולמות, שיז   כוסות[

השמיטה חלים על הצומח בבית, דהיינו על הגדל בקרקע הבית, או רק  האם דיני  ,  ]טיפול בעציצים בשביעית   עציצים וחממות בשמיטה 

האם יש איסור זריעה בשביעית בעציץ שאינו נקוב, ומה דין זריעה בעציץ שאינו נקוב  ,  על הצומח בשדה, הגדרת "בית" לענין דיני שביעית

, מרים מהם עשוי העציץ: חרס, מתכת, עץ, או פלסטיקהחו, הגדרת עציץ נקוב ועציץ שאינו נקוב: קוטר הנקב המגדיר עציץ ל"נקוב",  בבית

עציץ הנמצא בבית מרוצף  ,  צמח המתפשט מעציץ שאינו נקוב ומאהיל על קרקע,  סי.   וי.  הנחת עציץ על צלחת, בגד, משטח פורמייקה או פי.

ין קומת קרקע לקומה שניה או על נחשב "עציץ שאינו נקוב" היות והרצפה חוצצת בין העציץ לבין הקרקע שמתחת לבנין, והאם יש הבדל ב

הגבהת עציץ נקוב מהארץ    ,  ביצוע שינויים במקומו של עציץ המונח על האדמה,  עציץ התלוי על "מעמד",  רצפה הנתמכת על ידי עמודים

, קורההעברת עציץ ממקום מקורה למקום שאינו מ ,  העברת עציץ מחנות לבית,  העוקר דירתו כיצד ניתן להעביר את העציצים,  והורדתו

זריעה וטיפול בגינה הנמצאת על גג בית ודיני קדושת  , עציצים גדולים במיוחד, אדניות הבנויות בקרקע או בקירות הבנין ואי אפשר לטלטלן

 ת, שיא ועולמ   מצע מנותק, מצע מנותק בשטחי ספק א"י[  ,גידולי חממות בשביעית,  שביעית בגידולי הגינה

]נטילת ומשמוש באתרוג שביעית, הנאה של כילוי, נתינת פירות שביעית לתינוק, שמן שריפה, העלאת קניבת  גרם הפסד בפירות שמיטה  

   עמק הפרשה, תשע"ט ירק לגג, נתינת מאכל אדם לבהמה[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' יד( לקיחת יין בדמי שביעית   
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בשביעית   לנכרי  אמירה  גדולי    -איסור  הבד"ץודעת  רבני  ופתרונות  בנידון,  שיווק   ישראל  לזריעה  גוי  מגדל  עם  חוזה  ]חתימת 

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' סה(  ומכירה של תוצרת בשנת השמיטה[

 

 במחשבה: 

 

 מתוקים מדבש, תשפ"א   ]תנאי השימוש לבני אדם בעולמו של הבורא[דברים לערב שבת )הארץ( 

אספקלריא, תשע"ט         נפלאות שמשון, תשע"ו    ]כה, א[  )וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור(  ]דיון בדברי רש"י[מה ענין שמיטה להר סיני?  

 (לז)עמ' 

 יאיר נזרו, תשפ"א     תורת הביטחון, תשפ"א    מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א  מצוות השמיטה והביטחון

 הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשפ"א -ברוך שאמר]מירון תשפ"א[ ביטחון בה' גם לאחר הניסיון 

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' כ(  ההשוואה בין שביעית לעבודה זרה

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א    מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' כג, כח(]היתר מכירה[ חומר עוון אי שמירת מצוות שמיטה 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א תיקון אי שמירת שמיטה 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כא(-הארה מוסרית ]הגרא"מ ברוורמן שליט"א[ ]הקשר לששת ימי בראשית ולמנוחת השבת[סוד השמיטה 

 היא שיחתי, תשע"ט  ]הביטחון בה' בעניני הפרנסה, ירידת המן, שמיטה[מה נאכל? 

 מעדני אשר, תשע"ח  ?ה[מראה כאילו אין לו אמונ]האם יש איסור לעשות ביטוח או תכנית חסכון 

 משנתה של תורה, תשע"ט   ?מה נאכל-תאמרוהאם האמירה: מה נאכל בשנה השביעית, או בשנה השביעית 

מה למדים  ,  מדוע בשל אי שמירת שמיטה,  עבירות  ג'על  מדוע גולים מהארץ  ,  תאריה של ארץ ישראל]  על השמיטה...  גלות באה לעולם

כיצד מצוות השמיטה ,  מה הפירוש ''רצה הקב"ה לזכות את ישראל'',  מדוע הגיעו האבות למעלתם בא"י דווקא,  מהפסוק ''והארץ אזכור''

וניתן לנשים,  מלמדתנו שאנו קרויים בנים ניטל מהם ר"ח  ישראל בעגל  ומדוע  ,  מדוע כשחטאו  מהי חשיבותה של מצוות קידוש החודש, 

בדב )ביאור  זו  במצוות  ולא  ב''בראשית''  התורה  רש"י(פתחה  לחסד  ,  רי  גוי''(  )''תרומם  עושיה  את  שמרוממת  ''צדקה''  בין  ההבדל  מהו 

 עמל משה, תש"ס [ שנחשב כחטא )''חסד לאומים חטאת''(

     במשנת הפרשה, תשע"ד  כה, כא[] ויתי את ברכתי()וכי תאמרו מה נאכל...וצימידת הביטחון בביאורו של הרבי ר' זושא 

 שבילי פנחס, תשע"ט  במעמקי האדמה ומאמין בחי העולמים אדם זורע: שדות וכרמים באמונה מעבודת הלקח הנשגב 

 פניני דעת, תשע"ה    כה, ו[] ()והיתה שבת הארץ לכם לאכלהסגולת שנת השמיטה  

,  שיעורי הרב רוזנבלום    עומקא דפרשה, תשע"ב    שבילי פנחס, תשע"ד     מדי שבת, תשע"ו    כה, כא[ ]   )וציויתי את ברכתי(מידת הביטחון   

 תשע"א 

ברכתי את  לכם  "וציותי  דרבנןהאם  הזה  בזמן  שביעית  על  גם  ברכתי(   ?"  את  כא[]  )וציויתי  תשפ"א   כה,  ההלכה,  הפרשה      באר 

 המחכימה, תשפ"א 

 להתעדן באהבתך, תשע"ט מחבלים שהתגלו בזכות שמירת שמיטה כהלכתה במבצע צוק איתן  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קטו( שנת האמונה והבטחון   -שנת השמיטה  
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 שים יובל שנת החמי נושא בפרשה: 

 

 : ספירת היובל

 

]ספירת העומר בלילה, אין מקדשין את החודש בלילה, בבין    ספירת שנות השמיטה והיובל ע"י בית הדין הגדול, בלילה או ביום?

 (  נגאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -מים זכיםהשמשות[  

 נועם אליעזר, תשפ"א ט שנים עד היובל מצוות ספירת מ"

ביום או בלילה, עם או בלי ברכה, מי מברך, נוסח הברכה, ברכת שהחיינו, מתי ]  ספירת שנות השמיטה והיובל ע"י בית הדין הגדול 

   פקודיך דרשתי, תשע"ט   רים מה מעמדם[חוזרים העבדים, מראש השנה עד יום הכיפו

 צבא הלוי, תשפ"א ]ניגוד עניינים[ האם יושבים כהנים בעיבור שנה בסמוך לשנת היובל?

 נועם אליעזר, תשפ"א  , תקיעת שופר, החזרת שדות לבעלים[]שילוח עבדיםדינים המעכבים את היובל מלחול 

וקידוש שנת היובל   העומר, ספירת השנים  והשונה מספירת  היובל, הדומה  שנת  שנים, את  כל שבע  שנה,  כל  לספור  יש מצוה  ]האם 

ה כדיבור, דיני היובל המסורים לכל אחד ואחד, קידוש החודש בפועל מעכב, ספירה על יחיד או על בי"ד הגדול, ספרה בלב או בפה, כתיב 

קידוש שנת היובל האם הוא בפועל או בהימנעות ממלאכת הקרקע, תקיעת השופר ושילוח העבדים ביובל רק ביום כיפור ולא בתחילת שנת 

 נועם אליעזר, תשפ"א   מקרא העדה, תש"פ )עמ' רז(   [היובל

יחיד  וות תקיעה ביובל  צמ על כל  לו קרקע חוץ מכהנים,  ]האם חיובה  יחיד שיש  כל  האם כתקיעת שופר בראש השנה, האם חיובה על 

אחר  האם חיובה רק על בית הדין,  וכהנים בכלל, האם חיובה על גר צדק או על עבד כנעני משוחרר,  חיובה על כל מי שיש לו עבד עברי  

 [ , ממלכתימטרת התקיעה, האם שילוח העבדים ביובל הוא מצוה בפני עצמהתקיעת השופר של בית דין האם יש חובה על כל יחיד לתקוע,  

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' ריג( 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א   תקיעת שופר בשבת

שופר בראש השנה שחל בשבת בטלה מחמת גזירת  ]תקיעת שופר בשבת האם היא מלאכה, תקיעת  תקיעת שופר ביובל כשחל בשבת  

חכמים או עיקר הדין, במקדש ובגבולין, מה שהתירה התורה במפורש אי אפשר לאסור, מכשירי מצוה דוחים את השבת, חובת תקיעת  

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' ריח(   שופר ביובל על היחיד או דין על הציבור[

 יאיר נזרו, תשפ"א    תקיעת שופר ביובל

ויחיד, האם יש חובה להכנס  ]בארץ ישראל או גם בחו"ל, בפני בי"ד או כל יחיד  תקיעת שופר ביום הכיפורים של שנת יובל בשבת  

 נועם אליעזר, תשפ"א    מקרא העדה, תש"פ )עמ' רכב(  למקדש כדי לשמוע את התקיעה[

נועם אליעזר,    העומר, ברכת שהחיינו[]חובת ספירה על כל יחיד או על בי"ד, ברכה על הספירה, ספירת    ספירת שמיטין ויובלותמצוות  

   תשע"ט

   רי הרב רוזנבלום, תשע"בשיעו)וספרת לך( ]כה, ח[  הקשר בין מצוות שמיטה ויובל לספירת העומר

אספקלריא,  הדמיון בין ספירת העומר לשבתון דשמיטה, והסיבה שכל אחד צריך לספור בעצמו!      -"שבע שבתות תמימות"  

 תשע"ט )עמ' ט(

     "גזרע ברך, תשע  כה, ט[]  )וקדשתם את שנת החמישים(שנים אתה מקדש ואין אתה מקדש חודשים 
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 משנתה של תורה, תשע"ט יובל בשנת השמיטה השביעית או שנה לאחריה? 

     אספקלריא, תשע"ט )עמ' קיט(  ]ראש השנה או יום הכיפורים[ זמן קידוש שנת היובל 

 נועם אליעזר, תשפ"א    רע ברך, תשע"גז  כה, י[] )ביום הכיפורים תעבירו שופר(תשרי או מיום הכיפורים בו ' קדושת יובל מא

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מה(   של שנת היובליוה"כ שחרור העבדים במוצאי 

האיחוד    ]הבטחת וציויתי את ברכתי רק בזמן קיום המצוה דאורייתא או גם מדרבנן, בזה"ז[    מדוע לא תקנו מדרבנן יובל בזמן הזה? 

 בחידוד, תשע"ז 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א  ]מצוות עשה שהזמן גרמא[מצוות היובל בנשים 

 

 : מהותו 

 

ויובל   נוהג  -קבורה  שהיובל  בזמן  אחים    קבורה  וגם  ביובל,  בשלמותה  חוזרת  היא  הרי  קבר,  לצורך  בקרקע  לחפור  היה  ניתן  ]כיצד 

שחלקו לרבי יוחנן הרי הן לוקחין ומחזירים זה לזה ביובל, האם היה שטח 'כמדבר' לא פרטי, ציבורי, שייך לשבט ובו קברו[, נמצא צדיק  

 צבא הלוי, תש"פ קבור בקבר שאינו שחוף בעלות על חלקת קבורה[ 

 רוממות, תשע"ו    זרע ברך, תשע"ב כה, ט[]  )והעברת שופר(תקיעה בחצוצרות בבית המקדש ביובל  

ומתנה שתחול המכירה רק לאחר היובל הבא, האם חל נוהג,  בא ]ה?  המכיר  המכר שדהו בזמן שהיובל  דבר שלא  אדם מקנה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  [לדידן דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםולעולם, 

קנה קרקע בקניין כסף החל מדאורייתא וכמים תקנו שלא יחול, האם ]איסור מכירת קרקע לצמיתות,  מכירת שדה בזמן שהיובל נוהג   

יתות בקניין המועיל מדרבנן, האם תקנו במקום שעובר על איסור תורה, קניין דרבנן אי  עבר על איסור מכירה לצמיתות, או קנה קרקע לצמ

מהני לדאורייתא, הפקר בית דין הפקר, קניין דרבנן החל מכח הפקר בית דין הפקר, האם עדיין מצווה להחזיר ביובל את שדהו, מכירה 

שליחות, איסור על הקונה או על המוכר, האם תלוי בהסכמתם,    באמצעות שליח, אין שליח לדבר עבירה, שליח המוכר או שליח הקונה,

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' רכח( הדימוי ללא תחמוד[

מקרא העדה,    ]אפקעתא דמלכא, איסור גזילה בקרקע למרות ש'קרקע אינה נגזלת', מלקות[איסור מכירת קרקע ארץ ישראל לצמיתות  

 תש"פ )עמ' רלא(  

 , תש"פ ת ראובןבי  [וההודאה בקניית בית בארץ ישראלהשמחה ]איסור מכירת קרקע בארץ ישראל 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ז(-[שפירא זצ"ל ]הגר"מחישבתי דרכי  ה, ספירת העומר[יובל ושמיט -]ראשי תיבות להנחיל אוהבי יש 

 תשע"ז נר יששכר,   [היובל והיובל]חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא  -מצוות השמיטה והיובל 

]משפט הגאולה ירמיהו, בועז, האם הגואל לוקח את השדה לעצמו או עבור קרובו הבעלים המקורי, קדימה  גאולת שדה ע"י קרובים  

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' רלה(  בעל כרחו של הלוקח[ ה או מנהג בישראל, בקרובים, קדימה בסדר הקרובים או במצבם הכלכלי, דין תור

 נאה דורש, תשפ"א   הקב"ה בעזרו -אם אין לאיש גואל  

 בארה של תורה, תשפ"א ]בעל לאשתו, המקרב את קרוביו, אדם קרוב אצל עצמו[  חסד מתחיל במשפחה  -אם אין לאיש גואל  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"אשל עבד עברי גאולת קרובים 

 ( כהאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -עינינו גל ]אדון בלוטוס[ גאולה מעבדות לכל מיני אדונים
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 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א עם ישראל יזכו לגאולת עולם גם כשלא יהיו ראויים 

 רוממות, תשע"ו    זרע ברך, תשע"ב כה, ט[]  )והעברת שופר(תקיעה בחצוצרות בבית המקדש ביובל  

יובל   ירושת הבעל[בעניני  וקדשתם את שנת החמישים  )מידת הביטחון     ]שדה אחוזה, ספירת היובל, מנין היובל, תקיעת שופר, חזרת 

   עומקא דפרשה, תשע"ב כה, י[] (שנה

     הגר"א עוזר, תשע"א  כה, מא[]  (ושב אל משפחתו)יציאה בשש שנים וביובל בעבד עברי  

 האיחוד בחידוד, תשע"ו   )זה לי עשרים שנה בביתך( ]לא, מא[דין ודברים בין לבן ויעקב לאור הלכות שמיטת חובות בשמיטה וביובל 

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' קב(  ]וגדר המכירה בזמן שיובל נוהג[לאו ד"והארץ לא תימכר לצמיתות" 

ירושה   שחלקו  אחים  מנכסי  ביכורים  כיורשים, ]  הבאת  או  כלקוחות  שירשו  אחים  הגוף,  וקנין  פירות  קנין  ביובל,  החוזרת  קרקע 

 הגר"א עוזר, תשע"ד   [ לקוחות בלי מעשה מכירה

]דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה עליה, קדושה שניה לשעתה או   בזמן שיובל אינו נוהג  שביעית בזמן הזה

מדאוריית  היתה  שני, האם  בית  בזמן  לבוא, שמיטה  לש"ס לעתיד  בפירושו  ביד החזקה בסהמ"צ  הרמב"ם  דעת  עזרא,  א מתוקף שבועת 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ותשובותיו, האם צריך קידוש שנת שמיטה[

  , רש"י(תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדיוהארץ לא  )  עמידה בנסיונות בשמחה על ידי הכרה שהחיים אינם שלך

 (  נטאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -[דיסקין שליט"אר"א הג ] נחל אליהו [כה, כג]

רכוש   בעל  אדם  של  האמיתי  עמדי)מעמדו  אתם  ותושבים  גרים  כי  הארץ  לי  כי  לצמיתות  תמכר  לא  רש"י(והארץ  כג ]  ,  הפרשה    [כה, 

 המחכימה, תשפ"א 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   ]כו, לד[ (הארץ את שבתותיה אז תרצה)חיובי שמיטה ויובל כשאין בני ישראל על אדמתם  

]כפיה על המצוות למ"ד שאין שביעית משמטת בעצמה, כפיה ע"י בי"ד בא"י או גם בי"ד בחו"ל, האם כפיה   כפיה על שמיטת כספים

ג, כפיה על  היא כמו דיני קנסות, האם כפיה על המצוות צריך בי"ד או בידי כל אדם, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, נתיבות וקצות סי' 

 צבא הלוי, תש"פ רה בצידה[  מצוה דרבנן, שמיטה בזמן הזה, כפיה על מצוה ששכ

)ראשית פרי    ]מקרא ביכורים רק למי שהוא בעלים על הקרקע והפירות, קנין פירות, ברירה[מקרא ביכורים במוכר שדהו בשנות היובל  

 שלמים מציון, תשע"ז האדמה אשר נתת לי ה'( ]כו, י[  

 כלי יקר, תשע"ט סיבת השמיטה והיובל   

 

 " עברית"נושא בפרשה: עבודה 

 

 נועם אלעזר, תש"פ   ]בחינם ובשכר, ריבית[  הקדמת מכירה לישראל

]העדפת שכן, העדפת בני העיר, מי קודם בצדקה שכנו או  האם להעדיף קניה אצל שכן הגר לידו או אצל שכן שחנותו ליד חנותו?  

   (19פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'    העובד אצלו[

 ( זאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כ-פניני הלכה? קניה מחנות של גוי או מחלל שבת
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  אספקלריא, תשע"ח )עמ' סח()או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[     ]קנה כחול לבן, יבוא זול מסין[קניית חפץ מגוי כשיכול לקנות מישראל  

אוסף  -הפרשה המחכימה   מנחת אשר,תשע"ח    ונות, תשע"ח )עמ' כח(אוסף גילי     מלאכת מחשבת, תשע"ח     אספקלריא, תשע"ח )עמ' פט(

 גיליונות, תשע"ט )עמ' נה(  

פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  )או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[  לקנות אתרוג מהודר מישראל או באותו מחיר אתרוג מהודר יותר מגוי? 

 יא(

]קניית מגרש בארץ ישראל, חמץ אחר פסח, לקחת ביצה מגוי ביום טוב במקום     מגוי למרות שניתן לקנות מישראל?  לקנותמתי עדיף  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' י( )או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[   ביצה שנולדה ביום טוב[

האם יש להעדיף להעסיק עובד יהודי גם כאשר עלותו יקרה מהעסקת עובד  הודי או מגוי, פערי מחיר,  ]קניה מיהעסקת יהודי או עובד זר  

 נוה ההיכל, תשע"ז )או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[   [?האם מותרת קנייה מוזלת בחנות של גויים כשיש חנויות בבעלות יהודיתר, ז

 תורה והוראה, תשע"ד    ]העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות ומחיר[קניות לפסח 

  , תשע"חמאור השבת בחפץ של קטן, פקדון של קטן[]גיל הפעוטות, אפוטרופוס לקטן, קטן שיש לו אב, שימוש הקטן וקנייניו 

 נועם אליעזר, תשע"ח  ]במטלטלין ובקרקעות[?  קנין גוי במשיכה או בכסף 

 

  נושא בפרשה: יחס אנושי לעובד

 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח  כה, נה[] )עבדי הם( ]עידוד לקירוב רחוקים[גם אדם שנמכר לעבד עדיין הוא עבד ה' 

 דבר אמת, תשע"ח  כה, נה[]  )עבדי הם(תפקידו של יהודי להיות עבד ה'  

     שפת אמת, תרנ"ח כה, נה[]  )עבדי הם(]שטרי קודם[ בני ישראל עבדי ה' ולא עבדים לעבדים 

 תורה והוראה, תשע"ד   כה, נה[] )עבדי הם(עובדים בראי ההלכה  שביתת

פועלים    פועל  שביתת  "התפטרות"  דיני  כוחו,  בכל  לעבוד  העובד  חובת  עיסוקים,  סוגי  חבר,  פיטורי  על  המקום,  מנהג  העובד,  ]זכות 

מעבודתו, האם רשאי פועל ל"שבות" ממלאכתו כדי להיטיב את תנאי שכרו, רשאין בני העיר להתנות על שכר פועלים ולהסיע על קיצתן, 

ם", האם מותר לשבות במקום שהדבר מעוגן בחוק, מ"דינא דמלכותא דינא", האם מותר האם מותר לעובדים לשבות מכוח "מנהג המקו

לעשות "שביתת האטה", דהיינו  כן האם מותר  לעובדים השובתים להכריח את חבריהם שאינם מעוניינים בכך, להצטרף לשביתה, כמו 

ובדים לשבות במחאה על פיטורי חבריהם, שביתה במקום להמשיך לעבוד בעצלתיים, או לבוא באיחור לעבודה, עוד יש לעיין האם מותר לע

ציבורי ובמקום שאין בו ארגון עובדים,  הוצאת "צווי ריתוק", פיטורי עובד ששבת, ניכוי שכר ימי השביתה, האם מותר למלמדים ומרביצי 

 עולמות, קפא ]לא, מא[ חיי אדם[ תורה לשבות, כאשר בכך יגרמו לביטול תורה, האם יש היתר לשביתת רופאים ואחיות, המסכנים בכך 

,  חיוב להשלים המלאכה,  ש שני חיובים כלפי בעל הביתיקבלן  ל:  ]דעת האבני נזרהאם 'קבלן' יכול לחזור בו בחצי היום כמו 'עובד'?  

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח  [יש לו חיוב של שיעבוד הגוף, להשלים אותו דבר, נוסףובוהוא חיוב ממוני כמו שאר חיובי ממון. 

חצי בן חורין, נתערבו הוולדות של בן כהן ובן עבד כנעני של  ]ושב אל משפחתו, ודין בן הגר, חצי עבד וגר לא יכול להימכר כעבד עברי  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חהאם שייך למכור עצמו לעבד כנעני[  -כהן 

יכול הפועל   האם]מצות עשה ולא תעשה, האם רק דין איסור למעסיק או גם זכות תביעת ממון מצד העובד,  תשלום שכר עבודה בזמן  

לילה", שכיר  "מתי זמן החיוב בשכיר "יום" ושכיר  , באיחור מהמועד החדש האם יעבור המעסיק איסור,  תשלום ה  מועדלשינוי    להסכים

ובעבודות ב"קבלנות"  "שעות",  אם   ,הנעשות  הבדל  יש  האם    האם  זמינות,  מעות  יש  לממש  ח  סיקהמעלמעסיק  או  מטלטלין  למכור  ייב 

התייצב לקבל משכורת ולא תבע , כשהעובד בוש לתבוע,  תובע את שכרולהעובד  שכר, האם צריך    ללוות כסף כדי לשלם  או  נכסים שברשותו
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בתשלום   ם", דיני קדימהאד  חוחברות "כשב שכר,  ח  ,הבית"  שכירות פועל על ידי גזבר "ועד  ,שכרו המעביד עצמו ולא על ידי שליח   ,בפה

)ביומו    , האם מלגות כולל הן כשכר[אומן "מומר"  או  פועל  ,תשלום בשיק או שיק דחוילכולם,  אפשרות לשלם    סיקמשכורות כשאין למע

 עולמות, קסט טו[ , ]כד תתן שכרו(

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  ]האם משלם כמו 'נהנה', האם דינו כגזלן[לא שחרר עבדו בזמן  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח שרוצה להישאר ולא יוצא בשנה שישית?  העבד  ר לומרמתי בדיוק אמו

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מד(האיסורים הנוהגים בעבד עברי 

 ר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"אהגגאולת קרובים של עבד עברי 

, כשיש לו כד מים אחד בדרך הוא קודם  מול חייך קודמיןחיי שעה וחיי עולם,  ] לעבדו?  שברשותו  מדוע חייב אדם למסור כרית יחידה  

אשכול      מלאכת מחשבת, תשפ"א   אשכול יוסף, תשע"ג    אשכול יוסף, תשע"ד    מלאכת מחשבת, תשע"ח    כה, לו[]  )וחי אחיך עמך([  לחבירו

 יוסף, תשפ"א 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' טז(כבר ביציאת מצרים נצטוו במצוות שילוח עבדים  

 ( 19פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'    ?האם יש חיוב קדימה לקנות מאדם העובד אצלו

מסדר קידושין שרגיל ליטול שכר, ולא קצץ שכר מתחילה, האם זכאי לשכר.  עשה לחבירו פעולה, מתי יכול לתבוע שכר ]דיני שכר עבודה  

הל תלמוד תורה שהעלה את שכר הלימוד באמצע מנשכר.  ם נוטל  יודע שאין דעת בעל הבית לשלם, ולא קצץ שכר, האהומתי לא. פועל  

בעל הבית שפשט רגל, ואין לו לשלם לכל הפועלים, האם יש  ל.  ל תלין, והאם שייכים לבעאיסור ב  םיש בהסוציאליות האם  . הטבות  שנהה

 בינת המשפט, תשפ"א , או גם הטבות השכר הן בכלל שכר עבודה[ לו להקדים לשלם שכר עבודה בלבד

ממנה, אך    קלהאו    זההרשאי לתת להם לעבוד במלאכה אחרת  הסתיימה המלאכה,  , ומסויימת]שכר פועל לעבודה  הרעת תנאי עבודה  

אחרת   במלאכה  קשהלא  "יותר  להם  משלם  להם,  לתת  מלאכה  לו  אין  ואם  בטלה.  היו  שכר  כן  אם  אלא  היום,  מחצית  על  פועלים " 

להם קשה  "שהבטלה  להם  לשלם  חייב  שאז  היוםמושלםשכר  ,  כל  על   "  , " עובד  ובתחילת  סתםשכר  העבודה,  סוג  את  עמו  קבע  ולא   "

עבודה קלה, האם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה   לו  נתן  לעבודה    .יותר קשההעבודה  פועל  ובתוך תקופת השכירות מסויימתשכר   ,

  קשה האם רשאי להטיל עליו עבודה  ,  אדם אחראו אצל    במקום אחר  אך  מסוג זההאם רשאי לומר לו להשלים עבודה  ,  סיים את העבודה

אינו דורש מהמעביד שכר אלא עובד  ,  יאמר תהיליםאו    ישב ללמודהאם רשאי לומר לפועל שבזמן הנותר  ,  לתוספת שכר  בתמורה  יותר

, האם  נסתיימה העבודהלא  שכר פועל לעבודה מסויימת ו  קלה יותר.  , האם רשאי המעביד לכופו להמשיך בעבודה אחרתעבור הזמן שעבד

יותר  רשאי לתת לו עבודה אחרת   זו ]ומה הדין אם נתברר שהפועל  קלה  ומורים:  [.אינו מסוגל לבצע עבודה  האם מותר למנהל   מלמדים 

אב ששכר מורה פרטי לבנו, וחלה הבן, האם יכול להטיל על ,  לחייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה אחרת שיותר קשה ללמד בה

האם מותר לבעל פועל תחזוקה במוסד:  ,  העברת מורה מתפקיד של "מחנכת" למורה "מקצועית"  ,ללמד תלמיד אחר במקום בנו  המורה

לו לתקן מכשירים מביתו נשים:,  הבית לתת  גם מחוץ לבית  העסקת  לחייבה לצאת  לעבודות במשק בית, האם מותר  התפטרה ,  נשכרה 

 עולמות, רפה    [א, יד] [בהלכות שכירות פועלים  "מנהג המדינה", לאחר לידת ילד נוסף, האם מגיעה לה פיצויים

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מב(לאוין דעבד עברי  

]שחרור עבד אינו רק פעול קניינית, דאל"כ די בהפקרתו או במחילת העבדות, קניין איסור, היתרו בשפחה כנענית[  עבד עברי גופו קנוי  

   מקרא העדה, תש"פ )עמ' רמד(

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"איציאת עבד עברי לחירות ביום הכיפורים אך איסורו בשפחה כבר בראש השנה 
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 בבן חורין כיום   -נושא בפרשה: איסור רדיה בפרך 

 

     בארה של תורה, תשע"ז  [מו , כה ])לא תרדה בו בפרך(  [בחוג הבית, לחינוך הילדים, בכיבוד לדבר דבר תורה] איסור רדיה בפרך בישראל 

ה,  ל  צריך  שאינו  עבודה,  קצבה  שאין לה  עבודהשלש פעמים בתורה איסור רדיה בעבד, מה נכלל באיסור,  ]איסור רדיה בפרך בישראל  

בב עברי,  נוהג כשורה,  בעבד  במי שאינו  לרדות  למרותו,  על אנשים הסרים  יונה  רבינו  דברי  חורין,  אי  תור  דברי  לומר  בחברו  מפצירן  ה, 

בקשות מאשתו ובניו, לצורך חינוך   האם עבר,    -ולא עשאה    -מחברו פעולה נכללת ברדיה    ביקשם ציבורי,  ספרי  בארון  למקומו  ספרהשבת  

בו בפרך(    ת[טובו  מהזולת  מלבקש  להימנע  ישראל  גדולי  הנהגתקשה מנציגי ציבור לפעול לטובתו שלא כחוק,  בבניו,     [מו,  כה] )לא תרדה 

 כה ת עולמות, 

     בארה של תורה, תשע"ו    נשיח בחוקיך, תשע"ו  כה, מג[ ]   )לא תרדה בו בפרך(איסור לא תרדה בו בפרך?  כיצד ניתן בזמן הזה לעבור על  

    פניני אי"ש, תשע"ח        אספקלריא, תשע"ח )עמ' פט(    מ' עח( אספקלריא, תשע"ח )ע    פרי עמלינו, תשע"ח      למות, תכה עו    קב ונקי, תשע"ה

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כח(    מאור השבת, תשע"ח

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א איסור עבודת עבד ורדיה בפרך בעבד עברי 

 "ח )עמ' טו( פניני חשוקי חמד, תשע  עבודת פרך בלימוד תורה

 פרי עמלנו, תשע"ט    '?כדי שאשתו לא תכשל ב'לא תרדה בו בפרך ,האם בעל חייב למנוע את מינוי עוזרת

 מלאכת מחשבת, תש"פ   איסור רדיה בפרך בחצי עבד וחצי בן חורין

יונה, רדיה בפרך בכפיה לומר דברי תורה, אב הכופה בנו לקיים כיבוד אב ואם כפי המצוה, איסור רדיה בפרך בבן חורין   ]דברי רבנו 

מי שאינו יודע, וללמד מי שיודע, לענות תשובה למי שאינו זקוק לה, האם איסור רדיה   לכפות רב ללמד תורה לתלמידיו כפי המצוה, ללמד

והקוב"ש,  הכופה, המחלוקת החזו"א  של  עיור'  ב'לפני  הוא הכשלה  הפעולה  ביצוע  הפעולה, האם  וביצע את  לבסוף הסכים  רק אם  הוא 

 תשפ"א   צבא הלוי, תש"פ להכשיל מי שנוהג איסור בדבר[  

 פיינשטיין שליט"א, תש"פ  שיעורי הגר"ד  איסור רדיה בעבד עברי ובבן חורין

 אספקלריא, תשע"ח  כה, מג[]  )לא תרדה בו בפרך(ך"? המטריד מורי הוראה בשאלות שאינן למעשה, האם עובר ב"לא תרדה בו בפר

 

 חייך קודמים לחיי חברך נושא בפרשה:  

 

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קמד( לב תירוצים 'חייך קודמין' מול 'ואהבת לרעך כמוך' 

)וחי אחיך  ]מול חייך קודמין, כשיש לו כד מים אחד בדרך הוא קודם לחבירו[   מדוע חייב אדם למסור כרית יחידה שברשותו לעבדו?  

 עומקא דפרשה, תשע"ז   אשכול יוסף, תשע"ג  אשכול יוסף, תשע"ד  מלאכת מחשבת, תשפ"א   מלאכת מחשבת, תשע"ח   כה, לו[] עמך(

 עומקא דפרשה, תשע"ז הצלת עצמו מול הצלת זולתו  

]"לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך"; "ַוֲהֵשֹבתֹו לֹו", הרואה חברו טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטים באים עליו  חייב    סיכון עצמו להצלת הזולת

ִעָמְך ָאִחיָך  "ְוֵחי  " "חייך קודמים לחיי חברך", האם יש  חיוב להיכנס  לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם להצילו, ומאידך 

רשאי להסתכן ]הנהגת הגר"ח מבריסק והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החולירע[, מהו אחוז הסיכון שצריך להסתכן, הגדרת "סכנה" הדוחה 

ם או כלל ישראל,  פנחס בהריגת זמרי, השתתפות בניסויים רפואיים שיש  שבת לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות, הסתכנות להצלת רבי
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בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת לחבלן בפירוק מטעני חבלה להציל נפשות, תרומת איברים: האם מותר לאדם  

וב לעשות כן, האם דינו של רופא שונה מכל  להסתכן בכריתת איבר מגופו ]בספק סכנה[, כדי להציל את חברו ]מסכנה ודאית[, והאם יש חי

אדם אחר, ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה המטופל, תרופה המצויה בידו של חולה שיש רק 

ם הנמצאים בסכנה ספק סכנה לחייו, האם חייב לוותר עליה עבור חולה שנשקפת לחייו סכנה ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שני 

שווה, בשדה הקרב האם חייב חובש להסתכן להציל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנות כדי להביא חללי 

 עולמות, שיג    ישראל הי"ד לקבורה[

]כאשר מחזיק המים אינו הבעלים, המים גנובים  דבר ואין די מים לשניהם, לדעת ר"ע חייך קודמין  הערות בדין שנים מהלכין במ

 תשע"ח הגר"א גניחובסקי, אצלו או בפקדון, אם יש לו טענת קיזוז מחמת חוב אחר, מסדרין לבעל חוב[ 

 שע"ט מציון מכלל יופי, ת   מחמדי התורה, תשע"ט ]הכרעת ההלכה[מחלוקת רבי עקיבא ובן פטורא לגבי 'חייך קודמין' 

 עומקא דפרשה, תשע"ז   חייך קודמין והרוגי לוד

]ברית מילה במקום סכנה, מילת בני לוי בזמן המדבר, מילה ביום מ"א מחמת פיקוח נפש, פיקוח נפש של מחללי שבת[  עניני פיקוח נפש  

   עומקא דפרשה, תשע"ח

 עומקא דפרשה, תשע"ח   צמו בממון חברו[]אצל המלווה אין פיקוח נפש, להציל עהלוואה בריבית בפיקוח נפש 

 

 : ברוחניות

 

גורל, חייך יטילו    ,]יחלקו לכל אחד פחות מכזית, או יעדיפו את הכהן, בעה"בכיצד ינהגו באכילת מצה כשאין שיעור מספיק לכולם?  

 עולמות, תיג  קודמין[

 (צדאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ]חייך קודמין בגשמיות או ברוחניות[? אתרוג מהודר, האם יתנו לאביו

 עומקא דפרשה, תשע"ז  ניות ובגשמיות חייך קודמין ברוח

 

 נושא בפרשה: הונאת ממון 

 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א הסמיכות בין איסור אונאה במכר למצוות היובל 

 מ' לב(אספקלריא, תש"פ )ע]עבודת נגרות בסנדביץ' רגיל במקום בסנדביץ' אדום[ אונאה ורמאות במקח וממכר 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  ]לוקח שהונה את עצמו[קנה רימון עתיק בבית כנסת ושילם תמורתו סכום רב והובהר שטעה בהערכתו 

הגר"א גניחובסקי,     כה, יד[]  )ולא תונו איש את אחיו(  ]שליח לדבר עבירה[שליח שמכר חפץ וביצע הונאת ממון האם בטלה השליחות  

 תשע"ד 

 תורה והוראה, תשע"ו בזמן הזה    שטרות[]קרקעות עבדים היוצאים מן הכלל בדיני הונאת ממון 

 מחמדי התורה, תשע"ט איסור אונאה מדוע נכתב בלשון יחיד ובלשון רבים? 
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כשיש אונאה מדוע לא אומרים אי עביד לא מהני, הקונה בקנין מדרבן החל רק מכח  ]הדברים שיש בהם אונאה ודברים שאין,  אונאה  דיני  

האם הם בכלל הדיינים  -הפקר בית דין הפקר האם חלים עליו גם איסורי אונאה מדאורייתא, איסור נטילת שוחד בבית דין של הדיוטות

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' רכו(    ליו דין שבועת העדות, קניין[ואיסוריהם, עד פסול האם יש ע 

 מעדני אשר, תשע"ט  איסור אונאת ממון בגוי 

 רה והוראה, תשע"ו תו    תשע"ח    הגר"א עוזר, תשע"ג  [גזילה במקח או רמאות במקח]אונאת ממון 

 אשכול יוסף, תשפ"א   אונאת ממון בקטן

]חיוב בשבת האונאה, פחות משתות, קטן, האם הקניין בטל משום טעות בו, או משופ הפקעת השער, הדומה אונאת ממון וחיוב תשלומין 

 מנחת אשר, תשפ"א  [ והשונה מאיסור ריבית

 משפט שלום, תשע"ח   ]הונאה בכשרות, מקח טעות[  הזמין אוכל בכשרות בד"ץ מסוים והביאו לו מכשרות בד"ץ אחר 

 אשכול יוסף, תשע"ד   כה, יד[]  )ולא תונו איש את אחיו(איסור הונאת ממון בקטן 

קידש אשה במעות מקח טעות, או בחפץ מקח  ]   ניאחר שהלוקח מכר את המקח, האם מוציאו מיד לוקח שנודע למוכר שנתאנה  

בינת המשפט,    [לאחר, מי זכאי לבטל את המכר, ומי זוכה במעות ו נתנו במתנה  מום, ומכרו א, קנה מוצר שיש בו  טעות, האם הוי קידושין

 תשע"ט 

 נועם אליעזר, תשע"ח]עד שיראה לתגר[  עד מתי ניתן להחזיר את המקח במקרה של אונאה 

 נועם אליעזר, תשע"ח?  מדוע אין ביטול מקח מפני האונאה

]ביטול מקח מחמת אונאה, ניחא ליה לאיניש  למיעבד   שכר דירה עם מזוזות, והתברר שאין בה, האם יכול לבטל את השכירות?

 עשר עטרות, תשע"ט מצוה בממוניה[  

 

 נושא בפרשה: אונאת דברים 

 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כח(    קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' לא(-ברכת יוסף   אונאת דברים

]לפני עיור[ האם כפילות?   ואיסור נתינת עצה רעה  יכול למחול,  איסור אונאת דברים  'מוטב' האיסור חברו, האם חברו  ]מי הוא 

שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א,  ר לבין לאו הונאת דברים שחברו צד בדבר ורשאי למחול[  הבדל בין לפני עיור שאין חבירו המוכשל צד בדב

 תש"פ 

גם ילדים הם בני אדם, פגיעת בעל באשתו,   -]מי הוא הנוכל האמיתי, צלקת נפשית נשארת, תיק פלילי'מדקרות חרב' מול 'מרפא לשון'  

תפקיד   הבעל,  תפקיד  בבית,  מתחיל  חסד  מחמאות,  ויטמין,  מולטי  לשון,  מרפא  ד"ר  מרפאת  מסוכנת,  דמעה  חרב,  כמדקרות  בוטה  יש 

 לר זצ"ל, תשפ"א הרב אביגדור מי -תורת אביגדורהאשה, עבודת חיים[ 

]עמיתו או אחיו, חומר האיסור, מתי אין איסור, גזל שינה, בדרך תוכחה, רמב"ם כתבו בהלכות מכירה ולא בהלכות דעות   אונאת דברים 

והשוואת   סקר  חמרים,  ראה  מסוגיית  אסורה  בבושת  'גרמא'  גם  בשוגג,  מזיק  כדין  מחילה  חייב  בשוגג  חבירו  ציער  מזיק,  מדין  שורשו 

ויכוח ממוני, העלבה, מצער חברו בצחוק, מכנה שם לחברו, אונאת קטן, פרסום חשד בעיתון,  מחירים ב חנויות, אונאת דברים תוך כדי 

 סביב לשולחן, תש"פ שיימינג,   )כה, יז( 

כאשר  ,  כשהחבר כבר אינו מקפיד,  בר בכינוי שכולם מכנים אותו כךח  לכנות,  המכנה שם לחברו]  ?האם מותר לקרוא לחבר בשם כינוי

בן עמרם או בן ישי,   האם יש בעיה לקרוא לאדם,  חובה או עדיפות לכנותו בשם פרטייש  או ש  אדם בשם משפחהקרא לל,  הכינוי אינו גנאי
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אדם    כאשר,  האדם עצמו, לבין כינוי המגנה את משפחתו או מוצאו של האדםאת    האם יש הבדל בין כינוי המגנה,  או אבא של דוד וכדומה

בגט שיש חובה   כיצד יכתבו זאת  קוראים לאדם רק בכינוי של גנאיכשאינו מכיר את שמו אלא רק את כינוי הגנאי שכולם מכנים אותו,  

כינוי שכולם מכנים אותו כך כל  להוכיח,  לפרט  ניתן  גנב  אם  לו שהינך  ולומר  הצורך,  אדם  להוכיח אותו בשעת  ניתן  לפטר מורה ,  כיצד 

 תורה והוראה, תשפ"א  [ביקורת שמכנה את תלמידיו בכינוי גנאי לצורך העברת

  בבית  הקב"ה על אונאת דברים נענה מיד, איסור 'גזל שינה', שמחההצועק לפני  ,  שם  ]איסור לצער אדם, בממון, בגוף, כינויאונאת דברים  

בשכנות, עקיפת חולים או אנשים מבוגרים  ,  , בקול רם בלילה  מדרש או ישיבה הסמוכים לבתי מגוריםלימוד בבית  בשעת לילה מאוחרת,  

חברו אינו  , כשלחברו: חומר האיסורמכנה שם    ,  מאחר לבית הכנסת ומתפלל במקום שמפריע לאחריםאח צעיר את המבוגר בנישואין,  

בשם חיבה,  מתבייש  בו,  שם  להתבייש  שעלול  לילד  שם  באדם,  קריאת  מום  שם  על  חברו  ,  כינוי  שם  בקריאת  שם  ,  שיבוש  בדרך מכנה 

 עולמות, קג   תשע"ג    תורה והוראה, תשע"ה   כה, יז[] )ולא תונו איש את עמיתו( [בדיחותא

מותר להעליב את הזולת כתגובה להתקפה מילולית, הקנטה, לשאול  דמי הסבל והצער בבית דין, האם  ]האם ניתן לתבוע  דיבורים פוגעים  

 תורה והוראה, תשע"ח אורח שאלות קשות, להביך רב במהלך שיעור, ביחס לאשתו[

)ולא תונו איש את    מידת הביטחון]כשחברו לא היה מודע לכך[ האם מותר לצער חברו ולבקש סליחה על כך שדיבר עליו לשון הרע? 

    שלמים מציון, תשע"ו כה, יז[  ] עמיתו(

 דברי הלכה, תשע"ז   הזכרת עברו, הזכרת מעשה אבותיו, המתעלל בחברו ע"י דיבור[ ]מקור הדין,)א(  אונאת דברים

 דברי הלכה, תשע"ז ]בירור מחירים, ציעור הזולת, בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות, או בהפחדה[  אונאת דברים )ב( 

דברי    האומר לחברו דברים קשים[    ]צער חברו וצער אחרים, אונאה ברמז, צער המתנה בחינם, שערי אונאה לא ננעלו,)ג(    אונאת דברים

 הלכה , תשע"ז 

מדי שבת         נשיח בחוקיך, תשע"ז   דברי הלכה, תשע"ז]ציעור הזולת, בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות, או בהפחדה[   אונאת דברים  

 בשבתו, תשע"ז 

 דן באהבתך, תשע"זלהתע]פסק הגר"מ פיינשטיין זצ"ל[  ?עד כמה חייב אדם לשלם כדי לפצות על אונאת חברו

 תשע"ח   מעדני אשר, תשע"ד אונאת גר המתנהג שלא כהוגן 

 תורה והוראה, תשע"ד   ]גר צדק, גר תושב, בזמה"ז[איסור אונאת הגר 

, לשאול מכיר חפץ בחנות כדי לדעת בכמה למוכרו, להכנס ]אונאת דבריםוין לקנות  עריכת סקר שוק או בירור מחירים כשאינו מתכ

נוה     כה, יז[]  )ולא תונו איש את עמיתו(  [לחנולת למדוד בגד כדי להזמינו בחו"ל, לפרסם מכירת דירה כדי לדעת בכמה ימכרנה לבר מצרא

 תשע"ח    ההיכל, תשע"ד

ירת בגדים זולים הבית חברו, הזמין חומרי  פרסם מודעה על מכ,  ]הזמין אמבולנס לבית חברו לשווא"מתיחה" כדי לצער את הזולת  

 לז( -פניני חשוקי חמד, תשע"ח )לג )ולא תונו איש את עמיתו( ]כה, יז[  בניה לביתו, שלח מוהל למקום רחוק בתואנה שיש שם ברית מילה[

 מלאכת מחשבת, תשע"ח אונאת גר רשע  

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח]הרג את הנפש לא ישא כפיו[  ?כהן שהלבין פני חברו ברבים האם יכול לשאת כפיו

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד )ולא תונו איש את עמיתו( ]כה, יז[   אונאת דבריםחומרת 

הרע. דין "ביישו בדברים", שפטור. האם ניתן להלקות מוציא דיבה?  ]דין מוציא שם רע, איסור אונאת דברים ואיסור לשון    הוצאת דיבה 

תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על ביטול שידוך נובע מחמת תשלום דמי בושת. ההבדל בין בושת על מעשה  

יב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם. תביעת בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם. כיצד עונשים את המחרף ומקלל את חברו. האם רשאי להש

 עולמות, רס    פיצויים על הוצאת דיבה בכלי התקשורת. דיני בושת בלא כוונה[

   אספקלריא, תשע"ט )עמ' סב(לתת שלום בין הבריות   -איסור אונאת דברים  
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 נושא בפרשה: ריבית 

 

 ריבית כלכלית: 

 

בריבית]ה  ריבית במכירה עם תנאי מכירה חזרה חוב  יש  דין  אם  הנוגד  כלל, חוזה  חל החוב האסור  לא  גביה  או שכיון שיש איסור   ,

  אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' צב(-בנתיבות העיון תורה, מתנה על מה שכתוב בתורה[

,  ארץ ובעולםהיתרי עיסקא לגופים פיננסים, חברות ועסקים ב,  הצורך בהיתר עיסקא לעסקים וחברות שונות]  מדריך עסקים ומוסדות

קריאת  ,  החובה לכל יהודי לחתום על שטר היתר עיסקא,  היתר עיסקא לכל יהודי,  השתלמויות מרוכזות לבעלי עסקים,  מאחורי הפרגוד

ישראל  ו  יםהחששות המצוי  ,  גדולי  נושאים,  עסקים השונים בבחברות  עיסקא,  אינדקס  על היתר  והמוסדות החתומים  , רשימת החברות 

 בית הוראה לעניני ריבית, תש"פ )עו עמ'( עברית, אנגלית, צרפתית, אידיש[ בשפות: בית הוראה בעיניני ריבית, נושאיםאינדקס 

 נועם אליעזר, תשע"ט  רבי נתן[ם תביעה וללא תביעה, שוחד, מחילה כשאינו תובע, שיעבודא דע]חובת החזרת ריבית 

 מלאכת מחשבת, תש"פ ]חובת השבה[  האם ריבית קצוצה נגבית בדין

 מעדני אשר, תש"פ  ?מדוע המלוה בריבית לא יקום בתחיית המתים

'סוכת שלום', האם  קיבלו הלוואה על מנת שיקראו   ע"י שליח, היתר עסקה[  ?ריבית  יש בכך איסורלבית הכנסת  פניני    ]ריבית 

 חשוקי חמד, תשפ"א 

 מעדני אשר, תש"פ ]איסור ריבית[ תשלום הקב"ה פירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא 

הלוואה בריבית ת,  שר בצים רגילויחזיר לו עהאם    -  עשר ביצים ומצא כמה מהם עם דם  נולוה משכ]ריבית  שאלות מעשיות בהלכות  

ואינו זוכר כמה   לצורך שבת, מחבר ספר שקיבל הלואה מעשיר להדפיס את הספר האם מותר להדפיס לו תודה בספר, לוה מחברו כסף 

, האם יש איסור  מדוע יש צורך בהיתר מיוחד  -האם יכול להחזיר מספק יותר, איסור ריבית בהלוואה ע"י שליח, הלואה לצורך פיקוח נפש  

    תורת המעדנים, תשע"חמתנה ללוה, כיצד אסור חכמים ריבית לגוי המותרת מן התורה[ למלוה לתת 

וצאות מניעת  ]ריבית בצורת קנס להביא לתשלום החוב, ריבית בה המלוה מתפרנס מהחוב, ריבית בה המלוה נוטל ה שלושה סוגי ריבית  

 דברי שי"ח, תשע"ז  רווחיו[

 דבר הלכה, תשע"ד    ]הנחה האם היא כהקדמת מעות[האם יש חשש ריבית בכרטיס רב קו 

]חובה לצאת ידי שמים, ריבית דרבנן ואבק ריבית, הערמת ריבית, ריבית ע"י אחר, ריבית דאורייתא וריבית דרבנן, להלוות  אבק ריבית  

תוכחה מול איסור ריבית, הלוואה לשם קניית דירה בפרויקט דיור, זקיפת מלוה    כסף ולהתנות את ההלוואה בהפסקת עישון, קיום מצוות

 "ט )עמ' כט( קובץ גיליונות, תשע-מסביב לשולחן באבק ריבית, לפני עיוור בריבית, הערמת ריבית בקנס, קנס, חיוב החסרת ריבית קצוצה[

 דפי עיון, תשע"ג תרם לצדקה חלק משק דחוי, האם יש חשש ריבית? 

 יב תירוצים    עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לד( ]לנוכרי תשיך, כיצד אסרו חכמים להלוות לנוכרי[  הלוואה לנוכרי בריבית

 בינת המשפט, תשע"ו לווה שפרע הלוואתו מספק כדי לקבל הלוואה נוספת, האם עבר על איסור ריבית? 

מאור     ]קצוצה, מדרבנן, מוקדמת ומאוחרת, במפרש, הנאה מן המלוה בדבר הרגיל, במתכוין לריבית, הדר בחצרו[הלכות ריבית בקצרה  

 השבת, תשע"ו 

 כא תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא( ]ריבית דברים[איסור ריבית במשכון 
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 בינת המשפט, תשע"ד   דפי עיון, תשע"ג ]שעבוד נכסים בלא שעבוד הגוף[ריבית לחברה בע"מ 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עח( חשש ריבית ברכישת כרטיס נסיעה למירון  

 קהילת בני תורה, תשע"ו  ]כה, לו[ )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית( בית אך הוסיפו בשטר שהכל על פי היתר עיסקאיחוזה שיש בו ר

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כז( -פניני הלכה  ]שכירות כלים, חוק ביטול עסקה[איסור ריבית  -קנס על איחור בהחזרת מוצר 

 מעדני אשר, תשע"ח האם יש חיוב להלוות כסף לגוי כדי שיוכל לגבות ממנו ריבית?  

 ע"ח עומקא דפרשה, תש  ]אצל המלווה אין פיקוח נפש, להציל עצמו בממון חברו[הלוואה בריבית בפיקוח נפש 

 ירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ' קכז(ריבית בדמי מקח והיתרים לכך  

   (קסה)עמ'  תשע"ט,  אספקלריא   הלואה בריבית על סמך שהשמות של גויים

  (319(, תשע"ט )עמ' 197ירחון יתד המאיר )   )הלכות ריבית( תוספת בהחזרת חפצים

במוזיל    -ריבית  ]שאלות ריבית בחופשה   ומלון, שכירת צימר ריבית  ג"כ בצימר  וחלקם מצויים  איסורי רבית השייכים בשכירות רכב 

   למקדים תשלום, חשש ריבית בהחלפת דירות ענייני ריבית מרבני ועד ההלכה "גלאט הון" מטעם בתי הדין של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ[ 

   רסו(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )רמ  -קובץ קו ההלכה 

]סמיכות הפרשיות המעידה על התדרדרות מוסרית המתחילה מסחר בפירות שביעית דרך זלזול באיסור ריבית עד עבודה  כבוד של יהודי  

 היא שיחתי, תשע"ט  ן והסכנה בירידתו מן הארץ, איסור ריבית, כבוד האדם[אצל עובדי ע"ז, מניעת התדרדרותו של עבריי

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז  ]צרפו לשכר לימוד ששולם באיחור, עוגה[האם פיצוי על הלנת שכר נכלל באיסור ריבית? 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' יח( שורש ההודאה ביציאת מצרים    -איסור ריבית 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכד(  בית מושב עיר חומה[ ]ריבית בהחזרתשמפורש בתורה להיתר גזירת חז"ל כ 

 

 ריבית בהתנהגות: 

 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח]ריבית דברים, ברכה, הכרת טובה[ ואה ואמירת "תודה" אחר הל

 תשע"ט     זרע שמשון, תשע"ו ]כה, לו[ )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית( ?מדוע אין איסור ריבית בקבלת שכר על המצוות

]הפרשי מחירים, ריבית, תורנות הורים בהחזרת ילדים מהגן כשיש הפרש במרחק,  איסור ריבית    -שאלות מעשיות בהלכות הלוואה  

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מ( ואה לשכן להרחבת דירה בתנאי שלא יזיק לו[ ופחית לחברו בעיר ומחזירה לו פחית בחוף הים, הלקנה 

 עומקא דפרשה, תשע"ג  והודאה למלוה[]הקדמת שלום למלוה, נשיכת החרות, ברכה ריבית דברים 

 נוה ההיכל, תשע"ו   ]כה, לו[  )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית(ריבית דברים בתפילת הלווה לרפואת המלווה 

 מעדני אשר, תשע"ט ?וה יש איסור להתחנף למלוהוהאם לל

 פרי עמלנו, תשע"ט ]מצוות לאו ליהנות ניתנו[ ? ביתיר כך איסורכיבד את המלווה בהדלקה בבית הכנסת, האם יש ב
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 הרב קולדצקי שליט"א, תשפ"א   וארטים לפרשת בהר

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א    אוצר החידות לפרשת בהר 

 פלאי התורה, תשפ"א    פלאי התורה בפרשת בהר

 בהר, תשע"ט   ביאורי פרשיות התורה

     אשר ליהודה, תשע"ד כה, ג[]  (וחישב עם קונהו)ירושת גוי  

 רות, תשע"ח עשר עט)או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[    ]האם מעות קונות[המוכר לחברו חפץ המנוח בעיר אחרת 

 הגר"א עוזר, תש"ע  כה, כא[ ] (ואם לא יגאל) ]האם נחשב אונס, לשבועה, תפילה, ממונות, ובתי ערי חומה[אונס ביום אחרון של זמן 

 כלי יקר, תשע"ט   )כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו( ]כה, כה[סיבת מכירת עצמו לעבד  

מלאכת     ( ]כה, כה[, ברש"י)כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו  ? נכסיו בבת אחת, האם עובר על איסור אחד או על שני איסוריםמוכר כל  ה

 מחשבת, תשע"ט 

שדה מגרש ולא מגרש שדה ולא שדה עיר, מדוע אין חוששין לכך   ]אין עושיןשינוי יעוד בקרקע חקלאית    -בניה חדשה בארץ ישראל  

גלויות[ יום טוב שני של  ]כה, לד[    כיום, מקומות שמעולם לא יושבו,  פרקי עיון בפרשיות התורה ]מרבותינו  )ושדה מגרש עריהם לא ימכר( 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' לג( -לבית בריסק זיע"א[

)וכי ימוך אחיך  ביתו[  ]התמיכה הכלכלית למניעת הנפילה, שמונה מעלות בצדקה, פיוס בדברים, להסביר פנים לבני  אותיות יהלום    -מילה  

 היא שיחתי, תשע"ט ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך( ]כה, לה[ 

 במחשבה תחילה, תשע"ט   )וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך( ]כה, לה[בעיה שלי או שלך? 

]ההבדל בין 'חי' בצירה לבין 'חי' בפתח, חיות קבועה וחיות זמנית של יהודי מול חיות גר תושב רק    ההבדל בין גר תושב לבין ישראל

בינת החכמה על משך החכמה,   ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך( ]כה, לה[)וכי ימוך אחיך   מכח הדבקות לישראל, השפעת החברה[

 תשפ"א

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  ושב אל משפחתו( ]כה, מא[)? האם רוצעים עבד עברי בזמן היתר הבמות

לו מנות בפורים[הלכות הנוהגות בעבד כנעני   מו[]   (לעולם בהם תעבודו)  ]בישולי עכו"ם, לבשל עבורו ביו"ט, לשלוח  מעדני אשר,     כה, 

   תשע"ג 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א  ]ואיסור לא תחיה נשמה, האם כל עבד גוי הוא עבד 'כנעני'[עבד כנעני 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א זיכוי גט שחרור לעבד כנעני  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א עבד עצמו בכלל ויצא לחירות? כותב כל נכסיו לעבדו האם ה

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א ספק שחרור עבד כנעני האם העבד מוחזק בעצמו?   

]חזקת אביו, רוב בעילות, דאורייתא או מסברא, מדין רוב או מדין חזקה, ממונות ונפשות, שהוא אביו מקורו בדין  יחוס הבן אחר אביו  

  מקרא העדה, תש"פ )עמ' רלז(  כה, מו[] (זהו והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אח) רוב, אך שלא נתחלף באחר הוא מדין חזקה[

לעולם נמכר  כנעני  לקרקע[  עבד  הוקש  כנעני  שעבד  למרות  לעצמו,  ושב  ביובל  יוצא  אינו  תעבודו(  ]מדוע  בהם  מו[]   )לעולם  מקרא     כה, 

 העדה, תש"פ )עמ' רלט(  

 תשפ"א מגיד דבריו ליעקב, ]עבד עברי או עבד כנעני[ א עשני עבד לברכת ש
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    ריא, תשע"ט )עמ' ק( אספקל       מחמדי התורה, תשע"ט  כה, מו[]  )לעולם בהם תעבודו(  ]אי עביד לא מהני[ המשחרר עבדו האם עובר בעשה  

 צבא הלוי, תשפ"א      מלאכת מחשבת, תשפ"א

אספקלריא, תשע"ט     נין, והקשר למעלת עשרה הראשונים  כיצד ביטל רבי אליעזר עשה ד'לעולם בהם תעבודו' כדי להשלים מ

 )עמ' מח(

]מוכר עצמו לגוי, מכרוהו בית דין לגוי, האם האדם הוא בעלים על גופו ורשאי למכור עצמו לגוי, האם רשאי  קנין עבד ישראל אצל גוי  

 )עמ' רמב(  מקרא העדה, תש"פ עבודה זרה, מכירת בניו של אדם[  -למכור עצמו ליישות גויית 

     נשיח בחוקיך, תשע"ו כו, א[ ]  (לא תעשו לכם אלילים)האם מותר ליהודי לפתוח חנות מזון או תחנת דלק ליד אתר עבודה זרה? 

אבן   על  השתחויה  אברהם ]איסור  השתחוית  המקדש,  בבית  הותר  מדוע  עבור,  ואל  ייהרג  האם  האיסור,  טעם  משכית,  אבן  הגדרת 

למלאכים, כריעה והשתחויה, ביום הכיפורים, כשיש הפסק לקרקע, במקום שלא נבנה מעולם, כשקרקע בית הכנסת מעץ, בנפילת אפים,  

 יתא, תשע"ז אוצרות אורי  [א, כו] ת לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה( )ואבן משכיעל שיש ולבנים, על מרצפות הבית, התעמלות על אבן[ 

נגיעה במכונית שהיא    נפילה על הארץ ואיסור השתחויה על אבן משכית ]מעידת הסטייפלר זצ"ל בשבת וחששו מסמיכה באילן או 

 תשפ"א   מים זכים, תש"פ)כו, א( מוקצה[ 

     שלמים מציון, תשע"ו  כו, א[] (לא תעשו לכם אלילים) ]בובה[איסור עשיית דמות אדם 

גויית, פרשת סוטה, אשר קרך בדרך[הראיה מחברת   א[    ]החיים המשותפים בסביבה  ]כו,  ממעיין החיים  )לא תעשו לכם אלילים, ברש"י( 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יג(-]הגר"ח וואלקין שליט"א[

 עומקא דפרשה, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ה  א[ כו, ]  (ואבן משכית לא תתנו בארצכם)נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור 

הכנה, משום השתמשדיני מוקצה בשבת   הוצאה, משום  לצורך  ]טעם איסור מוקצה משום  ביום טוב  דחול, טלטול מוקצה  עובדין  ות, 

אוכל נפש, אין מפקחין הגל בראש הנה עבור שופר, כלי שמלאכתו להיתר, כלי שמלאכתו לאיסור, היתר לצורך גופו כשיכול להשתמש בכלי 

אחרת, טלטול כדי שהבית   שמלאכתו להיתר, ניקוי לכלוך ע"י מטלית המיועדת לרצפה, לצורך מקומו, לצורך נטילת טלית של שבת כשיש

   שלמים מציון, תשע"ח)את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[ יהיה מסודר, טלטול מחמה לצל[ 

 דרכי החיזוק, תשע"ט  )את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[לחזק את שמירת השבת 

 מ' לח( אספקלריא, תשע"ט )ע  )את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[דוחה שבת  אינו  בנין בית המקדש

בינת החכמה      )את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[   שניים שעשאוה[ ]  ?מדוע כאן בלשון 'רבים' ובעשרת הדברות בלשון 'יחיד'

 על משך החכמה, תשפ"א 

)את שבתותי    שופר[  ]מצוה שבין אדם לחברו מול מצוה שבין אדם למקום, מוקצה במקום מצוה, מצאמצא אבדה במקום שאין עירוב  

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קמא(   תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[

     נוה ההיכל, תשע"ב כו, ב[] (ומקדשי תיראו) ]מורא מקדש[מורא בית הכנסת 

]אסור לאדם ש'יאכל' קודם שיתן מאכל לבהמתו, או ש'יטעם',  שיעור האכילה האסורה, טעם האיסור האכלת בעלי חיים קודם האדם  

האכיל בהמתו, להפסיק בין המוציא לטעימת פת הלחם, הבדל בין אכילה לאכול קודם שיאכיל בהמתו, מהתורה או מדרבנן, אם שכח ל

ושתיה, כמות האוכל שצריך לתת לבהמה להתיר אכילה, כמה פעמים ביום צריך להקדים האכלת הבהמה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו  

יו הקטנים, נתן לחברו אוכל במתנה האם  שיעור הטורח שמחויב בו, מינה אדם להאכיל בהמתו האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילד

לגבי   הפסוקים  משמעות  נח,  אצל  הפסוקים  משמעות  החיים,  בעלי  כל  לגבי  שווה  האכלה  דין  האם  בהמותיו,  את  קודם  להאכיל  צריך 

מ האם  בסעודה[  מצוה  ]שיש  טוב  ויום  בשבת  ורבקה,  אליעזר  אצל  הפסוקים  משמעות  המנהג בהמתו,    מאכלקדים  לה  חוייבשמיטה, 

    מאור השבת, תשע"ג     הגר"א גניחובסקי, תשע"ד     [ז-ו,  ה]כ  ולבהמתך...לאכול(  ,הל כא ל  םכל  ץרא ה  תב ש  התיהו)  ['הריש  תבש'ב  תופו ע  ליכאהל

   עולמות, רכז   אשכול יוסף, תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג
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 ( חינם )קישורים להורדה        פרשת בחוקותי

 

   ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה
 

 'צוף' מבית  -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 
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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 נושאתוכן עניינים של ה

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[ 

 

 לימוד התורה ועמלה  נושא בפרשה:

 ירידת גשמים  נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: ערבות במצוות ובמניעת עברות 

 נושא בפרשה: מעשר בהמה 

 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 

 נושא בפרשה: לימוד התורה ועמלה 

 

 התורה עמל 

 

בעולם הנשמות אלא ]  שתהיו עמלים בתורה  -  אם בחוקותי תלכו לו  רודף אחר התענוגים שהיו  אדם 

ישהוא מחליף את תענוג התורה עם תענוגים חומר על עסק  ישוב הפליאה: למה מבטיחיים.   הקב"ה שכר 

ליכא  עלמא  בהאי  מצוה  שכר  הלא  המצוות  וקיום  מה    .התורה  בין  הסתירה  המישוב  דוד  לך: שאמר 

אשתעשע"   בתורל"בחוקותיך  עמלים  שתהיו  תלכו",  בחוקותי  "אם  רבינו בין  דבר  מי    ה.  לפני  "ודע  יונה: 

העמל בתורה זוכה   .אתה עמל, וכשאתה מייגע את עצמך בתורה השתעשע בה", כי העמל מביא שעשועים 

תאמין ומצאתי  "יגעתי  בבחינת  הספקות ,"להשגות  כהתרת  שמחה  אין  כי  שמח  הוא  פנחס,  [  ואז  שבילי 

 תש"פ 

 אז נדברו, תשפ"א    עינינו גל, תשפ"א  מרשב"י בל"ג בעומר אל מתן תורה

מעדני    ?מדוע הקב''ה בוכה על מי שאינו יכול לעסוק בתורה ועוסק הרי הקב''ה היה צריך לשמוח

 אשר, תשפ"א 
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 י אשר, תשפ"א מעדנ ?איך יכול להיות שאדם שאינו הולך בבית המדרש ואינו לומד בבית נקרא מהולכי בית המדרש

 מעדני אשר, תשפ"א   מעלת לומד תורה מול תעלת מציל נפשות

 מעדני אשר, תשפ"א מעלת לימוד תורה בבית מדרש 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' ח(  לימוד תורה בהרהור

 בירורים בהלכה, תש"פ ]תורה שבכתב ושבעל ה[  לימוד תורה ללא בהבנה

בתורה   שעמלו  מי  וידיעתה    -אשרי  התורה  לימוד  התורה חובת  לימוד  בתורה,  לעמול  החיוב  וידיעתה,  תורה  תלמוד  מצות  ]גדרי 

לימוד תורה שבעל פה הוא רק   ברי תורה מחודדים בפיך, אגרא דשמעתתא סברא,כ"חוק", השכר נקבע לפי רוב התורה או המאמץ, שיהיו ד

כשמבין מה שלמד, גדרי המצוה להעמיק בלימוד התורה, קניית דרכי הלומדות וההבנה, האם יש מצוה בלימוד דברים ידועים או סברות  

השוני בין לימוד התורה הקדושה ללימוד שאר החכמות, גודל שלא נקבעו במסקנת הסוגיא, לימוד תורה שבכתב וקריאת זוהר ללא הבנה,  

חובת הלימוד למי שלומד ושוכח תלמודו, מהות ה"חוק" המופלא הגנוז בלימוד התורה, הכוח ה"סגולי" של "מאור"    החיוב לעמול בתורה,

ורה בעולם הבא, ההכנה לקבלת  קביעת מדרגת האדם בת  התורה המחזיר את האדם למוטב, עמל התורה מגן מכל סכנה גשמית ורוחנית,

תורה והוראה,    בקבלת עול עמל בתורה, אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו[     -התורה המתחדשת בחג השבועות  

 עולמות, רנז     תשע"ה

 עמק הפרשה, תשע"ט ]י"א תירוצי גדולי הראשונים על הסתירה במשנת רשב"י[ וגדריה  -שיעור חיובה  -מצות תלמוד תורה 

וזבולון, שומע כעונה, דיבור הלומד מתייחס אל השומע, מצווה שהיא בדיבור, מדוע לא מועיל ה בשליחות  מצוות תלמוד תור ]יששכר 

שומע כעונה בקריאת שמע, האם הרהור כדיבור התלמוד תורה, שמיעת דברי תורה מחבירו ושמיעת קריאת התורה בציבור בבית הכנסת,  

שייך תלמו גם  תורה בשליחות אז  העומר, תנאי בספירת  אם אפשר תלמוד  כעונה בספירת  על תנאי, שומע  בתנאי, קריאת שמע  תורה  ד 

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' רמח(   העומר, הקשר בין גדרי שליחות לגדרי תנאי הוא סברא המראה על עלות באדם על המעשה[

 תורה והוראה, תשע"ח   ]תכנון זמני הלימוד, הדגש על הזמן או על האיכות[ שתהיו עמלים בתורה -לימוד תורה 

]לימוד בשאלות מעשיות קודם לשאלות נדירות או תיאורטיות, דברי חובות הלבבות ודברי מסילת ישרים, תלמוד תורה ועמילות בתורה  

וקיראת  גדול תלמוד המביא לידי מעשה, מצוות תלמוד תורה בזמן הזה גם בהלכות שלא נוהגות כיום, תלמוד תורה בלימוד מצוות דרבנן  

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' רנ(    מגילת אסתר[

'מחשב' הלימוד   לימוד תורה בעזרת  שינוי מדרך  לאיסור,  דחול, כלי שמלאכתו  עובדין  לימוד בחבורה,  העדר  עמלה של תורה,  ]העדר 

  (הקמ 'מע)  ח" עתש  ,אספקלריא המקובלת[

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א    תורהאין עבירה מכבה 

 תשע"ט     מחמדי התורה, תשע"ו   לימוד תורה בעיון בשבת

 דברי החיזוק, תשע"ח האושר בעמלה של תורה  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יג(   הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[ -]שאל אביך ויגדך עמל התורה  - אדם לעמל יולד 

ג[  )אם בחוקותי תלכו, ברש"י(  עמלות בתורה        פניני דעת, תשע"ו      כאיל תערוג, תשע"ד     מדי שבת, תשע"ו      שלמים מציון, תשע"ו  ]כו, 

באר הפרשה,       )עמ' יג(  עינינו גל, אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח      ישיבת מיר, תשע"ח     תורה והוראה, תשע"ח     אורות הגבעה, תשע"ד

 מגיד דבריו ליעקב, תשע"ט    תשע"ח )עמ' יב(

  'בדרך ה  הגוף עד שהרגלים עצמן ילכו  העבודה להמשיך אור התורה מהמוח שבראש בכל קומת  תכלית  -אם בחוקותי תלכו  

 שבילי פנחס, תשפ"א 

   וישמע משה, תשע"ה    האם יש מיעוט עמל בתורה בלימוד בגמרות המבוארות החדשות?
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 משנתה של תורה, תשע"ח    אספקלריא, תשע"ט )עמ' צ(תכלית לא אמצעי   -העמל בתורה ובמצוות 

 משנתה של תורה, תשע"ח התורה בדרכי קנינה   מקומו המיוחד של עמל 

 כלי יקר, תשע"ט ג' ברכות לעמל התורה  

 מפיק מרגליות, תשפ"א    (מדאספקלריא, תשע"ט )עמ'   שתהיו עמלים בתורה

 ( סטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   "שכר הליכה בידו"

 ( עחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]משל ונמשל[? להיכן הרגלים צריכות להוליך אותנו

 ( צזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]המחויבות ללמוד, לימוד ללא הפסק[ בתורהשתהיו עמלים   -באהבתה תשגה תמיד 

 

 מקום ואופן הלימוד 

 

מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'      ]ישיבה לאפוקי משכיבה, יושב אהלים[מהות הישיבה במהלך ההיסטוריה  

16  ) 

 תשע"ח )עמ' פט(   אספקלריא,חשיבות לימוד התורה בישיבות הקדושות   

 תשע"ה    מעיינות מהרצ"א,תשע"ד  [מצות לימוד תורה לבנו, ותקנת ר"י בן גמלא] החובה להקים מערכת ללימוד תורה

 )עמ' נז( אספקלריא, תשע"ט  לימוד תורה בדרכים

 תשע"ז    מעדני אשר, תשע"ו  ]אל תרגזו בדרך[הכנת שיעור תוך כדי נסיעה באוטובוס 

מנחת אשר,  י ציבור באמונה[   ]לימוד עצמי או לימוד לאחרים, מי קודם תלמיד חכם או עוסק בצרכ'תלמוד' גדול או 'מעשה' גדול?  

 תשע"ח 

]לקרוא קריאת שמע בהליכה או בנהיגה, האם מותר ללמוד תורה באוטובוס או ברכבת, כשהוא חשוף לחוסר צניעות, לימוד תורה בדרך  

 תורה והוראה, תשע"ט  תורה לבין הרהור בדברי תורה[האם יש הבדל בין דיבור בדברי 

 ת, תשע"ח )עמ' מג(אוסף גיליונו -הפרשה המחכימה  לימוד תורה בבית או בבית המדרש?

 קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' לא( -זכור זאת ליעקב קביעות בבית המדרש   -שתולים בבית ה' 

 (לאאספקלריא, תשע"ט )עמ'    הקביעות והעקביות

]חרב אל הבדים, התורה נקנית בחבורה, יחיד ועוסק בדברי תורה שכינה עמו, השמטת הפוסקים איסור  איסור לימוד תורה ביחידות  

 מ' תירוצים   עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קסא(  אל מותר, בתורה שבכתב מותר[לימוד יחידי, בזמן שיש ספרי קודש, בארץ ישר

בקוד  צורת הלימוד הנלמדת מן הכרובים  -החברותא   הבדים, מיקום הכרובים  על  חרב  עצמי מול מחשב,  לימוד  ש הקודשים[ ]ולא 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כו(  -עינינו גל 

האם מקיים מצות תלמוד תורה גם בהרהור, .  ברכה על לימוד תורה בהרהור ,  ובנעימהמעלת לימוד התורה בקול  ]תלמוד תורה בהרהור  

כאשר אינו יכול לדבר יקיים   והאם צריך לברך ברכת התורה על הרהור בדברי תורה • "הרהור לאו כדיבור", מצוה בהרהור בדברי תורה,  

בפיו ולהשמיע לאוזנו כל מה שלומד, אלא אם כן בשעת עיון  חידושו של שו"ע הרב: צריך להיזהר להוציא   • מצות תלמוד תורה בהרהור

דבר מתוך  דבר  מצות  .להבין  גדר  תורה    ,לאחרים ללמד - תורה לימוד •  בדברי  הרהור  על  מברכים  האם  ברכת    -המחלוקת  גדר  ביסוד 

במחשבה או    -ו יומם ולילה"  יום מצות "והגית ב ק  .ברכת התורה על קיום מצות תלמוד תורה, או הודאה על עצם נתינת התורה.  התורה
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ביאורים נוספים ביסוד המחלוקת האם מברכים על הרהור בדברי    .מחלוקת רבותינו הראשונים האם "הגיון" פירושו בלב או בפה  .  בפה

תלמוד תורה  ח. קיום מצות    .הברכה נתקנה על עיקר המצוה, ונחלקו האם בהרהור שאינו כדיבור נחשב כמצוה שנצטרך לברך עליה.  תורה

לימוד וברכת התורה על שמיעת  והאם מקיימים מצות .  בשמיעה  השומע דברי תורה מפי אחר או בהקלטה, האם חייב בברכת התורה, 

לימוד תורה   ה.תלמוד תורה בשמיעת דברי תורה • בלימוד "חברותא" שאחד קורא והשני מהרהר, האם קיים מצות תלמוד תורה כהלכ

 עולמות, תצז  [ יםבקול רם כאשר מפריע לאחר

 

 הנאה מלימוד תורה 

 

]המודר הנאה מחברו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה, ואסור ללמוד בספרו של המדיר, שואל ספר ללמוד    תלמוד תורההנאה ממצוות  

בו, המודר הנאה מספר של עצמו, השואל ספר מחברו פטור מחיובי שואל, אף דמשתמש בו, דאינו נהנה, ההבדל בין הנאה דאיסורי הנאה 

ד תורה הוא עם הנאה, והערב נא, מחלוקת הראשונים במצלל"נ בהנאת הגוף,  להנאת שימוש בחושן משפט, דברי האבני נזר דעיקר לימו

 הגר"א עוזר, תשע"ו דבר שאינו מתכוין באיסור הנאה, מתעסק באיסור הנאה, הנאה טפילה והנאה עיקרית[  

מנחת      ם יש חיסרון או מעלה בכך שנהנה בשעת לימודו, תורה לשמה, והערב נא, קבלת מלגה על לימוד תורה[]האהנאה מלימוד תורה  

 אשר, תשע"ז 

 ח"ב עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קטז(   ח"א עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קפו(  ]תורה לשמה[האם ראוי ליהנות מתלמוד תורה? 

 מעדני אשר, תשע"ז ]מלאך המוות לא יכל להרוג את דוד המלך בשעת הסעודה[זמירות כתלמוד תורה  -סעודת שבת 

 שלמים מציון, תשע"ו שפתותיו דובבות בקבר   

   ח" ע תש ,ה הגבע ת אורו אסור להתרפאות בדברי תורה 

]יששכר וזבולון, כולל, החזקת תורה ע"י הציבור ודלא לקבל תרומה וללמוד תורה או להתפרנס מיגיע כפיו וללמוד בשעת הפנאי?  

 מרבה תורה, תשע"ד   כדברי הרמב"ם[ 

אוסף גיליונות, תשע"ט  -נחל אליהו ]הגר"א דיסקין שליט"א[]דין תורה מול הח"ח[    התורה לא שייכת לגבירים היא שייכת לכלל ישראל

 )עמ' טו(

מסכת ידים מגילה ודמאי, לימוד תורה    -]איסור נטילת שכר לימוד תורה בדברים דאורייתא, והיתר בדברים דרבנן  שכר לימוד תורה  

  ' מע)  ח" עתש  ,תגליונו   ץקוב   -  רדב  תמנח     איסור נטילת שכר כולל גם שאר טובת הנאה, שכר מלמד ללמד את בנו[לאשה, לימוד תורה לגוי,  

   (וט

 עשר עטרות, תשע"ט   להאמין שעניני העולם הם שטות[ -]ארון עצי שיטים עצה לעמלה של תורה 

 ( פבאספקלריא, תשע"ט )עמ'    ]משל ונמשל[? למה צריך והאיך מגיעים למתיקות התורה

 

 קדימות 

 

 פניני אי"ש, תשע"ז  וקירוב רחוקים, גדריה כמו בצדקה שהקרוב קודם[]חובת לימוד תורה  אביון בתורה ובמצוות

 ההיכל, תשע"ד נוה     יש לו בן ונכד, עם מי עדיף שילמד תורה

 מעדני אשר, תשע"ח   ?האם נחשב יותר מהמלמד גמרא או הלכה המלמד אותיות א' ב'
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 מעדני אשר, תשע"ח ו לא ילמד כלל?  כשהמלמד אינו ירא שמים, האם עדיף שב

 מעדני אשר, תשע"ח  ו קודם למצות לימודו[ ]מדוע הקדימה התורה את המצוה של ללמוד עם במי קודם הוא או בנו, לתלמוד תורה? 

  (זט 'מ ע) ח" ע תש ,תונו יגל  ץקוב - רדב  תמנח  כפיה להשאיל ספרים לאחרים בכדי ללמוד תורה

 וישמע משה, נשא תשע"ו     וישמע משה, ויקהל תשע"ו ]אין מעבירין על המצוות[  האם חייבים ללמוד את הש"ס כסדר? 

 

 תלמוד תורה או כיבוד הורים 

 

 תורה והוראה, תשע"ד ]לב, ז[    ]לימוד תורה במקום רחוק[ תלמוד תורה או כיבוד הורים

]יעקב לא נענש על השנים שהלך ללמוד תורה ולא כיבד את הוריו, אילו מצוות נדחות מפני תלמוד גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם  

 זרע שמשון, תשע"ח    רוממות, תשע"ז   ואלו מצוות נדחות מפני כיבוד אב ואם[תורה, 

]עוסק במצווה פטור מן המצוה, עוסק במצוה הרי הוא כאנוס או  ו בשנות לימודו בישיבה?  מדוע לא נענש יעקב על אי כיבוד הורי

שאינו בכלל החיוב, כשעושה את המצוה השניה האם יברך עליה, במצוה קיומית האם יש פטור עוסק במצוה, תלמוד תורה, צדקה, פריה 

 שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ה   ורביה[

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   ]הלך במצוות הוריו, מחילת ההורים על אי כיבוד אב ואם[מדוע נענש יעקב אבינו על ביטול כיבוד הורים? 

 

 מעלת תלמוד תורה 

 

 מדי שבת, תשע"ו  )את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים( ]כו, יז[ אין אומתנו אומה אלא בתורותיה

  (זט  'מע) ח" עתש ,ת גליונו   ץקוב - רדב תמנח שומע כעונה במצוות תלמוד תורה

 תורה ודעת, תשע"ד תפילה ובקשה ללימוד והבנת התורה  

 ( חק 'מע) ח" ע תש ,אספקלריא     ח" ע תש ,ן מציו םלמיש     ו" עתש  ,ונדבר  זאכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה  

 ג, תשע"ו כאיל תערו לומד הלכות מדרבנן, האם מקיים מצוות תלמוד תורה דאורייתא?   

 נר יששכר, תשע"ג   מעלת וסגולת מקבלי התורה -"שאו את ראש" 

לברך  ]ברכת התורה   "  לפניהחיוב  התורה  "ברכת  התורה,  ברכת  מדרבנן,  או    מהתורהלימוד  זו  ברכת  המצוותהאם  ברכת    השבח,  או 

ברכות התורה: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק   שלושלפני כן את ברכות התורה,  אם לא בירך    ללמוד תורהאיסור    , האם ישהנהנין 

אם בירך ברכת התורה, האם חייב לברך מספק, או לא. ואם    ספקבדברי תורה", "והערב נא", ו"אשר בחר בנו". ויש לברר כאשר מתעורר  

, הישן  האם מברך בבוקר ברכות התורה בעצמו  -  הניעור כל הלילההברכות,    כל שלושהאם חייב לברך את    -לחזור ולברך    נאמר שצריך

ללא ברכת התורה, אמירת פסוקי    הרהור, פסיקת הלכההאם בקומו צריך לברך ברכת התורה, ברכת התורה על    -  שנת קבע במשך היום

  קריאת שמע ולקרוא    ברכת התורה קם מאוחר ואינו יכול להספיק לברך  לפני ברכת התורה,    -תפילה בדרך תחנונים, קדושה, י"ג מידות  

דע שיו  לומר דברי תורה למיהאם יקרא קריאת שמע ללא ברכת התורה, או יברך ברכת התורה ויקרא קריאת שמע לאחר זמנה,    -בזמנה  

נשים  בבירור   שלא היו מברכים בתורה  חורבן בית המקדש הראשון, בגלל"    -"  אבדן הארץבברכת התורה, "שלא בירך ברכות התורה, 

", ביאור מטבע לשון ברכת והערב נא" מה היה החטא הנורא שבעטיו אבדה הארץ, הסבר דברי הבעש"ט שלא בירכו תחילה ברכת"  תחילה

      עולמות, שפו  [  תורה"ללמוד לא" בדברי תורה", ולעסוק התורה" 
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 תשע"ז שלמים מציון,    ]הליכת יעקב לישיבת שם ועבר י"ד שנה ללמוד תורה[מעלת העוסק בתורה 

   עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"ב      עומקא דפרשה רמת שלמה, תשע"ב    תלמוד תורה בשבת

 זרע ברך, תשע"ה   ]ודברת בם ולא בדברים אחרים[ חיוב לימוד תורה

 שלמים מציון, תשע"ח  ]כזית שאמרו במקום מרה, מקום חיות האדם כמו דג במים[לימוד תורה בכל מצב 

 כאיל תערוג, תשע"ו לימוד תורה "לשמה", גדרו ומעלתו  

שיעור למטה   -מצוות 'לא ימוש' ,  מה נוסף בציווי על הזמן,  ציווי על זמני הלימוד,  כדי להגיע לידיעת התורה  -הלימוד]מצות תלמוד תורה  

למעלה  למעלה,  ושיעור  השיעור  צריך  התורה,  למה  'ידיעת  למצוות  גם  מספיק  וערבית  שחרית  ק"ש  רשותבדעת  ,  'האם  המצוות     [מ"ד 

 בפרשה, תשע"ח 

]תלמוד תורה כנגד כולם מועיל גם לבין אדם למקום וגם לבין אדם לחברו, מדוע הגיע מלאך ה' אצל חובת לימוד תורה    -שויון בנטל  

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' י( -נחל אליהו   מוד תורה הוא תועלת ביטחונית[יהושע על ביטול תורה במדי צבא, לי

 זרע ברך, תשע"ה   ]ודברת בם ולא בדברים אחרים[ חיוב לימוד תורה

]אשה, שכר מקרא, לימוד תורה בחינם, סדר הלימוד, לימוד פסוקים, דברי  עניני תלמוד תורה במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל  

 כאיל תערוג, תשע"ז [   אגדה, השגות בתורה, העולם קיים בזכות התורה, עצה מן התורה

 ( נואספקלריא, תשע"ט )עמ'    סגולת לימוד התורה שנחשב לעשיה בפועל

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  מדוע כתב הרמב"ם שאחר שסיים לעסוק במצווה "יחזור לתלמודו"? 

 שבילי פנחס, תשע"ד  ]כדי שיוכל לקיים המצווה בלי שום מניעות[סגולה לעסוק בדיני התורה לפני קיום המצווה 

עונג שבת[    'חיי תורה' רוחנית, צורת החיים,  לימוד תשב"ר, הליכה בחוקותי, תכלית  ידיעת התורה,  לימוד, עמלים בתורה,  ]אוירה של 

 ( פחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  

 

 נושא בפרשה: ירידת גשמים 

 

מעדני אשר,       מעדני אשר, תשע"ד   ]כו, ד[   )ונתתי גשמיכם בעתם(  ]אדם רגיל ות"ח[  כניסה לבית כנסת ללימוד בכדי להינצל מהגשם

 תשפ"א

הגשמים    לימי  שכיחות  לרוץ]הלכות  היתר  יש  בשבת  גשם  כשיורד  בזמ,  האם  הטוב  מדוע  ברכת  מברכים  אין  גשמים  כשיורדים  ננו 

מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח כדי שלא יתרטבו עולי , יציאה עם מטריה פתוחה או סגורה בשבת,  והמטיב

כדי נסת בזמן הגשם  ם, בהורדת הגשם בשבת האם אין הקב"ה עובד משום זורע, מתי גשמים בחג הסוכות הם סימן רע, כניסה לבית כרגלי

 תורת המעדנים, תשע"ח ם[ האם לתלמיד חכם יש היתר להיכנס לבית הכנסת כשיורד גשם,  גם ילמד שו להינצל מהגשם 

ובמצוות זן    כשאנו עוסקים בתורה  וברווח כאיש את אש  ומפרנס אותנושקידש אותנו הקב"ה בהן הרי הוא  )ונתתי  תו  בכבוד 

 שבילי פנחס, תשע"ט  ]כו, ד[ גשמיכם בעתם(

שבילי פנחס,    , ד[]כו  )ונתתי גשמיכם בעתם(  אדם שנברא מעפר אינו יכול להצמיח מצוות כי אם על ידי עמל התורה שנמשלה למים

   תשע"ג   

   מעדני אשר, תשע"ד  ]כו, ד[ )ונתתי גשמיכם בעתם(ריצה בשבת בכדי לא להירטב בגשם 
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   מעדני אשר, תשע"ד  ]כו, ד[ )ונתתי גשמיכם בעתם(פתיחה או שימוש במטריה בשבת 

     מעדני אשר, תשע"ג  ]כו, ד[ )ונתתי גשמיכם בעתם(מדוע אין מברכים בזה"ז 'הטוב והמטיב' בירידת גשמים? 

מעדני אשר,     ]כו, ד[  )ונתתי גשמיכם בעתם(מדוע אין מפסיקין לבקש גשמים שלושים יום קודם הפסח, להגן על עולי הרגלים?  

   תשע"ג  

 שע"ז שבילי פנחס, ת  )ונתתי גשמיכם בעיתם( ]כו, ג[]עג עוגה לירידת גשמים[ חוני המעגל ואליהו הנביא 

ד[  )ונתתי גשמיכם בעתם(הקרבן שהביא חוני המעגל אחר ירידת הגשמים, היה קרבן תודה או שלמים?       זרע ברך, תשע"ג    ]כו, 

 תשע"ח 

ילי פנחס,  שב   ]כו, ד[   )ונתתי גשמיכם בעתם(  חוני המעגל עג עוגה בצורת ס' לירידת גשמים, לרמז את זכות ס' מסכתות הש"ס  

     תשע"ב  

   מעדני אשר, תשע"חהאם בשנת השמיטה אסור להתפלל שירד גשם על השדות?  

 וישמע משה, תשע"ח שבקש גשמים בקיץ?     האם מותר להפסיק בתפילה כדי לתקן טעות של ש"ץ

 וישמע משה, תשע"ח ?   מי ששכח הרבה פעמים לומר "ותן ברכה" האם צריך לחזור גם אחרי שלושים יום

 

 נושא בפרשה: ערבות במצוות ובמניעת עברות

 

)וכשלו איש  ]יצא מוציא, עוסק במצווה ופטור שקיים מצווה האם יצא, האם מברך עליה[  ערבות במצוות, ודין ערבות בעוסק במצווה  

    שלמים מציון, תשע"ו  ו, לז[]כ באחיו(

התורם?   של  שבת  הוצאות  בכלל  הם  האם  לנצרכים  שבת  המינים  סעודות  ארבעת  שבת  להוצאות  ומשמעותה,  במצוות  ]ערבות 

 מים זכים, תשע"ט  וסעודת פורים של הזולת[

זרע ברך,     ]ערבות במצוות מול ערבות בממונות, העדר מסוימות וידיעה בשעת קבלת  הערבות, ערבות על לאוין[ערבות במצוות דרבנן  

   תשע"ד 

שהמוציא זה בזה במצוות. האם גדרו    עֵרבים]כל שאינו מחוייב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, שהרי כל ישראל  ערבות במצוות  

והוא  נחשב   חובה  ידי  יצא  לא  בדברכאילו  שזהו  כמחוייב  או  חדש,  בג  דין  צ"ב  ועוד  מחוייב,  שאינו  אף  להוציא  ערבּות  שרשאי  דין  דר 

בכל  אינו בר חיובא  ענף וסניף לכל מצוה ומצוה,  ]וכמו שיש מצות תוכחה כן יש מצות ערבּות[ או שזהו    מצוה בפני עצמהבמצוות, האם זו  

זו אינו בר חיובא  המצוות,   , אלא  בדרך כלל בר חיובאשבא להוציא אחרים, ובר חיובא בשאר המצוות, גם באותה מצוה הוא    רק במצוה 

זו,    שעתה במצוה  חיובא  בר  בשבת: אינו  לפני    קידוש  בקידוש  חובה  ידי  אשתו  את  להוציא  יכול  שבת,  בליל  מעריב  בעל שהתפלל  האם 

שכח לספור ספירת העומר ספירת העומר:  בן כרך הקורא לבן עיר בי"ד, ובן עיר הקורא לבן כרך בט"ו.    קריאת מגילה:שהתפללה מעריב.  

בסוגיא במסכת ראש השנה מבואר שאין דין בברכת הנהנין:    ערבּותיום אחד, האם רשאי לברך כדי להוציא ידי חובה מי שחייב בספירה.  

" הנהנין  חובהערבּות בברכת  שיש    שאינו  ודאי  כן  ואם  בלא ברכה,  הזה  ליהנות מהעולם  אסור  וצ"ע שהרי  לפני   חיובעל האדם".  לברך 

ערבּות   דין  שאין  סופר  החתם  של  חידושו  ערבּות.  דין  ליתא  ומדוע  שהחיינו. האכילה,  הרא"ש   בברכת  דברי  בהבנת  האחרונים  מחלוקת 

. בברית בערבות מואב לא היו קטניםאו    גדוליםהאם יכול לברך להוציא ידי חובה    -שיצא ידי חובה    קטן .  בנשיםשכתב שאין דין ערבּות  

 עולמות, שנה     ]כו, לז[ )וכשלו איש באחיו(לפי זה שאין דין ערבּות בֵגרים[ , האם נוכל לומר ֵגרים

 מעדני אשר, תשע"ג  ]כו, לז[  )וכשלו איש באחיו(ערבות במצוות דרבנן 

 הגר"א עוזר, תשע"ו ]יצא מוציא, נשים גרים, כדין ערב רגיל או כערב קבלן, ערבות העונשין וערבות החיוב[ ערבות במצוות 
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ערבות   מדין  היה  אפרושי מאיסורא  האם  תלמיד,  אצל  שתפס  כשר  לא  טלפון  מכשיר  שבר  בישיבה  פי   רשאי]משגיח  על  זאת  לעשות 

אפרושי מאיסור  מחלוקת הרמב"ם והרא"ש האם יש חיוב  יסורא".  "לאפרושי מאבפעולה שנועדה    לשלם עבור הנזקההלכה, והאם חייב  

 הכאההאם דינו כשוגג[.    -קטן    . הנחשב שוגג'האומר מותר'    ]דין  האיסור תמידומה הדין אם כשלא יפרישנו יעבור על  דאורייתא בשוגג,  

באשת    נכשלשיש חילול ה'.    במקוםרה.   מאיסור שאינו מפורש בתו   כדי לחנכם[, חיוב לאפרושי  הכאת תלמידיםמאיסורא ]  כדי לאפרושי

ספרים ועיתונים אסורים, השחתת חפצים הגורמים נזק רוחני,  וחזר בתשובה האם צריך להודיע לבעל ]כדי להפרישו מאיסור בשוגג[.    איש

עולמות,     ]כו, לז[  )וכשלו איש באחיו(  שלטי חוצות עם תמונות תועבה, מכשיר שאינם כשרים, מוכר רכב שהחנהו לפני שבת ליד בית הכנסת[

 שכח

 באר התורה )קט(, תשפ"א  עיטוף דגים[]של חברו, נטילת ידים, פסול עדות, אפרושי מאיסורא מעיתונים פסולים  

 )ארצ 'מע( ח" ע תש , תשבועו - הההלכ תבנתיבו ]ממשיכה בעולם האמת[ ערבות במעמד הר סיני 

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' קצג(  בדיקת חמץ בבית אדם אחר מדין ערבות

האיחוד       מגישי מנחה, תשע"ד     )הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם( ]כט, כח[   י וערבות ערבות מואבגדר ערבות הר סינ

    מלאכת מחשבת, תשע"ז   בחידוד, תשע"ד

 שלמים מציון, תשע"ז  ]ודין ש"ץ ששכח[" ערבות" שכח לספור באחד מהימים אם יכול לברך לחברו מדין 

)הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו  ]חובת ערבות, חובת תוכחה, על יחידים או על הציבור[   ערבות הדדית על הנסתרות והנגלות  

 ז' תירוצים   עיון הפרשה, תש"ע )עמ' פד(עד עולם( ]כט, כח[ 

 ממשנתה של תורה, תשע"ד )הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם( ]כט, כח[  אחריות האדם על עצמו ועל כלל ישראל 

נר  האם חייב להשאיל שופר כדי שחברו ישמע תקיעה?   ליה לאיניש,  ניחא  וחפציו לצורך קיום מצווה של הזולת,  ]להשאיל ממונו 

 ברכת יצחק, תשע"ז -שיעורי ליל שישי  חנוכה הידור שלו מול מצוה של חברו[

]גוזל שדה יתומים להשביחם, גונב ע"מ למיקט, כופין על מידת סדום, חיוב הזולת מדין שימוש בחפצי הזולת נגד רצונם, לצורך מצווה  

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ז  ערבות[ 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו      הגר"א גניחובסקי, תשע"ג)הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם( ]כט, כח[  ערבות בנשים

 מעדני אשר, תשע"ח  [ ]כו, לז )וכשלו איש באחיו(מול חובת הערבות?  -הלעיטהו לרשע 

 מעדני אשר, תשע"ה ]יט, יז[  )הוכח תוכיח את עמיתך(]מדין ערבות על הלאו[ האם צריך לבזבז כל ממונו למנוע עבירה מזולתו? 

 מעדני אשר, תשע"ח   ]כו, לז[ )וכשלו איש באחיו(? דין אותוישו אותו יש חשש שיצא לתרבות רעה האם ממי שעבר עבירה ואם יע

  -]להתפלל בסידור של אשה בלא רשותה, אשה הרוצה לברך על לולב של אחר בלא רשותו  באשה    -מדין ערבות    -ניחא ליה לאיניש  

 מעדני אשר, תשע"ח   ]כו, לז[ )וכשלו איש באחיו(  מצוות עשה שהזמן גרמא והיא פטורה[

ועונש למי שלא חטא או לא קיים מצוה   וזבולון, שכר סגולי  מכירת או קניית שכר  לימוד או הסכם יששכר  זכות  ]ערבות, מכירת 

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' ד(  )ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת( ]לב, לד[ ושכר גמולי, מכירת חלקו בלויתן, מכירת חלקו בעולם הבא[   

'עבירות'   של מכירת  כספו  שבין  השותפות  בהסכם  המצוות"  ל"מכירת  עבירות",  "מכירת  בין  להשוות  ניתן  האם  ועונש,  שכר  ]מכירת 

ו, מאידך נראה כי אדם נענש על עוון אשר לא חטא בו, כדברי רבקה אמנו "ָעַלי ִקְלָלְתָך  זבולון ותורתו של יששכר, אדם נתבע רק על מעשי

ְבִני", וכמאמר חז"ל כי יצחק אבינו היה מוכן לוותר על חלק משנות חייו כדי שהקב"ה לא יעניש את ישראל, כמו כן יש לדון בתוקפה של  

ן למכור "עבירה", היאך חל קנין "עבירה", והרי אי אפשר לקנות ולמכור "דבר  מכירת עבירות בהלכות מקח וממכר, באיזה מעשה קנין נית

י"ב חודש[ "הריני כפרת משכבו",  ]במשך  לומר לאחר פטירתו  ידועה, מחיוב כבוד אביו,  עבירה  שאינו מסוים". האם חל הקניין בקניית 

י המסֵפר לשון הרע על חברו "מעביר" את זכויותיו למי שסיפר ופירש רש"י: "עלי יבוא כל רע הראוי לבוא על נפשו", דברי חובות הלבבות כ

בגנותו, ו"מתחייב" בעבירות שעשה מי שסיפר בגנותו, חידושו של מהרש"ם שהקונה הופך להיות "עֵרב" עבור חטאי המוכר, וכידוע רשאי 
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עבירות   במכירת  למעשה  ההלכה  פסק  מהעֵרב,  גם  "חובו"  לגבות  ו  -ה"מלווה"  חל  הקניין  והקונה[האם  המוכר  של  דינם  לא[     מה  ]כו, 

 עמק הפרשה, תשע"ח   עולמות, רפד

]מצוות עשה ולא תעשה, מי אחראי על מעשה הכפייה, בבית דין או ביחיד, כפייה מדין  מתי כופים על המצוות?    -קיום מצוות בכפייה  

 תורה והוראה, תשע"ט   )לרצונו לפני ה( ]א, ג[   ערבות או מדין תוכחה, ערך מעשה כפוי, תוקף אמירת 'רוצה אני'[

 

 נושא בפרשה: מעשר בהמה 

 

בהמה' 'מעשר  בדין  עקיבא  רבי  מיתת  על  הקב"ה  רמז  מאוסטרופולי[  מדוע  לב[   ]הר"ש  ]כז,  קודש(  יהיה  פנחס,       )העשירי  שבילי 

 תשע"ח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  ]כז, לב[ )העשירי יהיה קודש(הפרשת מעשר בהמה, מבהמה שהיא ספק ממונו 

ה ממעשר בהמה, מעשר בהמה בזמן ]האם ניתן לאכל בהמה ללא עשיית גורן, זמני הגורן, מצוה בעלמא, שלמי חגיגמצוות מעשר בהמה  

הזה, עבר ועישר, הפקעת מצוה בשב ואל תעשה, מצוה חיובית או קיומית, האם יש מוה להפריש תרומות ומעשרות כשאינו רוצה לאכול[  

   (שזמקרא העדה, תש"פ )עמ' 

במצוות מתנות כהונה, מעשר  ]כהן שקיבל עשר בהמות מגזל הגר, חיוב ברשות ישראל, פטור כהן  מבהמות כהן    -מצות מעשר בהמה  

 (  שיאמקרא העדה, תש"פ )עמ' כהונה מבהמות כהן כשנמצא שהוא חלל, מעמדו לגבי קרבנות שהקריב ולשאר דינים[  

 נועם אליעזר, תשע"ח]כז, לב[   קודש()העשירי יהיה  עשירי ודאי ולא עשירי ספק 

אוסף גיליונות ישיבת מיר,    -הלכה למעשה  ]ויסות השוק ע"י חכמים למנוע חסר לקראת חג הפסח[    מעשר בהמה עד כ"ט אדר בכל שנה

 תשע"ח )עמ' לז(

]נתן פטר חמור לכהן ולא פדהו בשה האם קיים המצוה, האם פטר חמור קודם פדיון  יתכן שפטר חמור יחוייב במעשר בהמה?  האם  

יחו חמור  שפטר  יתכן  האם  החמור,  פטר  נתינת  מועילה  מה  לכהנים  שייך  אינו  אם  הכהנים,  ממון  בהמה[  הוי  במעשר  עטרות,  ייב  עשר 

 תשע"ט 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 בחוקותי, תשע"ט ביאורי פרשיות התורה   

 האיחוד בחידוד, תשע"ח   )ונתתי שלום בארץ( ]כו, ו['עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו' 

 תורה והוראה, תשע"ז   )שבתותי תשמורו( ]כו, ב[]בהודו, טלטול, עובדין דחול[ רכיבה על אופניים בשבת 

ג[    תלכו(  )אם בחוקותי מדוע מיעטה התורה בברכות וריבתה בהיפך, הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות?   יוסף,  ]כו,  אשכול 

   תשע"ד 

     נר יששכר, תשע"ד ]כו, ג[ )אם בחוקותי תלכו( חוקי הבריאה קודם החטא

 מעינות בני יששכר, תשע"ח   )ועץ השדה יתן פריו( ]כו, ד[ שהחיינו על פרי חדש   ברכת
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 פנינים, תשע"ח  )ואת מצוותי תשמרו( ]כו, ג[גדול המצווה ועושה 

שבילי  ]כו, ג[     )אם בחוקותי תלכו, ברש"י(השילוב הנפלא בין "יגעתי ומצאתי תאמין" לבין "יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו"  

   פנחס, תשע"ה

 ( כחאספקלריא, תשע"ט )עמ'    ]כו, ג[  )אם בחוקותי תלכו(  הליכה, חוקים, והקשר ביניהם

,  מדוע השכר הניתן בפרשתנו הינו גשמי, אתכם'', הלא פשיטא הואמדוע נאמר שבשמרנו כל המצות ''ולא תגעל נפשי ] והתהלכתי בתוככם

מה  ,  חכמים בהפרדם זה מזה ''עולמך תראה בחייך''כוונה בדברי  מה ה,  מדוע תפשו בבגדו,  מה הפירוש ''נטייל בגן עדן'' שאמר ה' לירבעם

ה''ארץ'' או  ''שמים''  בעניין מה קדם  וב"ש  ב"ה  של  כוונת רשב"י שאמר ,  שורש מח'  שיש ,  שנבראו כאחד  מה  עדן  גן  של  מהי המציאות 

 עמל משה בחוקותי, תשס"ג   [בעולם הזה

מעדני       במשנת הפרשה, תשע"ה  ]כו, ד[  )ועץ השדה יתן פריו, בתו"כ(לעתיד לבוא כשאילנות יתנו פרי מיד האם לא יחולו דיני ערלה?  

 ישיבת מיר, תשע"ח      אשר, תשע"ב

     מעדני אשר, תשע"ב   ]כו, ד[ )ועץ השדה יתן פריו, בתו"כ(מדוע הותר לקצוץ אילני סרק, הרי לעתיד לבוא יתנו פירות? 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א ?  ם עתידין שיטענו פירותאיך מותר להרכיב אילן סרק באילן סרק הרי ה

  )ועץ השדה יתן פריו(   פריו ביומו, אם לא נוכל לאוכלו?  כיצד משתבחת התורה בעץ שיוציא  -ערלה בעץ המוציא פירות בו ביום  

 (מבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]כו, ד[

 ( עגאספקלריא, תשע"ט )עמ' ?  מדוע לא חשש רשב"י בעץ החרובין לערלה

   מעיינות מהרצ"א, תשע"ה  ]כו, ה[ )ואכלתם לחמכם לשובע( סדר ברכת המזון 

 מעדני אשר, תשע"ח   ]כו, ה[ )ואכלתם לחמכם לשובע( אכול כדי שביעה, או שיש בכך סכנה? האם מותר ל

ברכת לברך  מחויב  האם  במעיו,  מתברך  והאוכל  מכשיעור,  פחות  מה"ת  כשאכל  לשובע(?  המזון  לחמכם  ה[   )ואכלתם     ]כו, 

 ( קחאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

כנגד הכל'   שקול  הכל"](   רש"י)'מלמד שהשלום  את  ובורא  שלום  רע"  "עושה  ובורא  שלום  "עושה  ו[  [או  ]כו,  בארץ(  שלום      )ונתתי 

 ( סזאספקלריא, תשע"ט )עמ'     (חאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 נועם אליעזר, תשע"ח ץ( ]כו, ו[ )והשבתי חיה רעה מן האר  השבתת חיה רעה בימות המשיח

 מלאכת מחשבת, תש"פ   השבתת חיה רעה מן הארץ

 כלי יקר, תשע"ט )והתהלכתי בתוככם( ]כו, יב[    ]שבעת דעות הראשונים[מוזכר בתורה   -שכר העולם הבא 

 משכיל לדוד, תשע"ח  )ותם לריק כחכם( ]כו, כ[ ]תקנת שו"ם[מקור שמו של רבנו תם מבעלי התוס' 

 נועם אליעזר, תשע"ח ]כו, טז[   )אף אני אעשה זאת לכם( ]האם היתה בו השראת שכינה[דושת המקדש בבית שני ק

 תשע"ח       נוה ההיכל, תשע"ב   ]כו, טז[  )והפקדתי עליכם בהלה, ודרשת הגמ' ב'חלה'( הפריש חלה ונשאל על חלתו 

 בארה של תורה, תשע"ח   עשר עטרות, תשע"ח  ]כו, טז[ )והפקדתי עליכם בהלה(  ]כי לא בחיפזון תצאו[הושענא נפש מבהלה  

י לבישת בגד של ארבע כנפות, הפרשת חלה בכמות קטנה  ]תכנון לפטור עצמו ממצוה, אעונש בעידנא דריתחא על אי קיום מצוות עשה  

נחל אליהו, אוסף גיליונות     ]כו, טז[  )והפקדתי עליכם בהלה(    גימטריא של בהלה[  -גימטריא של חלה. מב ביצים    -מג ביצים    -שיעור חלה    -

 )עמ' יג(  ישיבת מיר, תשע"ח

 תשע"ח    יששכר, תשע"הנר   ]כו, יח[ )ויספתי ליסרה אתכם( תכלית היסורים בעולם הזה 
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 עשר עטרות, תשע"ט ]מנהגי הקריאה[קללות שבתורת כוהנים 

 טעמא דאורייתא, תשפ"א   הברכות והקללות

 יוסף, תשפ"א אשכול   פורענות? בקללות והלא מדה טובה מרובה ממידת איך מיעטה התורה בברכות והרבתה

]רשלנות רפואית, תשלום נזק או תיקון הנזק,  אף אם אינו מומחה כראשון?  האם יתקן בעצמו או רופא אחר    , רופא מומחה שקלקל

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ט(  אבדן אימון ברופא שהתרשל, אסיא דמגן, הבדל בין נזק בפשיעה או רשלנות לבין נזק באונס[

]קבורה, מתי עובר, ביום בלילה, הלילה הולך אחר היום, על כל לילה ולילה, קבורה זמנית    גם לכבודו  -איסור הלנת המת בירושלים  

   תשפ"א  פוידבר משה, תש" בירושלים, הסתכנות לאי הלנת המת[ )ושלחתי דבר בכם( ]כו, כה[ 

 הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ -ברוך שאמרקדושת בית הכנסת 

   אשר ליהודה, תשע"ד  ]כו, לא[ )והשימותי את מקדשכם(כבוד בית הכנסת והשימוש בו 

)והשימותי את    ]נותץ על מנת לבנות, פתיחת חלון, קביעת מנורה או סטנדר בקיר[שבירת אבן בכותל בית הכנסת לקביעת קופת צדקה  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ט(-פניני חשוקי חמד ]כו, לא[  מקדשכם(

]תכנון, צורת סידור בית הכנסת מזכירה את בית המקדש, לזכור אותו בחורבנו, תיבת הקריאה כנגד מזבח העולה, מורא בית הכנסת  

או כהיכל, עליות בית הכנסת כעליות היכל או עזרה, השימוש בעליה ובגג ההיכל, בניית בית הכנסת במקום  תיבת הקריאה דינה כעזרה  

נוה ההיכל,      ]כו, לא[  )והשימותי את מקדשכם(  גבוה בעיר, מעל בתי העיר, שימוש בדירה הגבוהה מבית הכנסת, איסור שיחה בבית הכנסת[

   תשע"ט

    תשע"ח     מלאכת מחשבת, תשע"ו)ולא אריח בריח ניחוחכם( ]כו, לא[  הקרבת קרבנות בזמן הזה, לדעת הרמב"ם בהעדר 'ריח ניחוח'  

 מפיק מרגליות, תשפ"א 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו   )ולא אריח בריח ניחוחכם( ]כו, לא[משמעות העדר ריח ניחוח בזמן שאין בית מקדש 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   )ולא אריח בריח ניחוחכם( ]כו, לא[הפולמוס סביב הקרבת קרבן פסח כיום  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   )אז תרצה הארץ את שבתותיה( ]כו, לד[חיובי שמיטה ויובל כשאין בני ישראל על אדמתם  

התוכחה   בפרשת  הקללות,  ביאורים  באמצע  יעקב'  בריתי  את  'וזכרתי  הפסוק  של  נפתחת ]מקומו  מדוע  ראשון,  הוזכר  יעקב  מדוע 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א )וזכרתי את בריתי יעקב(  ]כו, מב[   התוכחה באות ו ומסתיימת באות ה[

)וזכרתי את בריתי יעקב( ]כו, מב[  ביאור פרשת התוכחה לפי זה    -ארץ  גלות יהויכין על ג' עברות, וגלות צדקיהו על עוון שמיטת ה

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח )וזכרתי את בריתי יעקב( ]כו, מב[  ]דברי המשך חכמה[חזון השואה ומשנת הגלות 

 ( יאאספקלריא, תשע"ט )עמ'    ( ]כו, מב[ צחקאת בריתי י )ואף  אפרו של יצחק

]האם דינו כחצי עבד וחצי בן חורין, כל העומד    עבד שרבו הפיל את שינו ועדיין לא כתב לו גט שחרור, האם חייב בעליה לרגל?

 עשר עטרות, תש"פ לשיחרור[ 

אחד במקום  יושבים  ולא  האומות  בין  ישראל  מתגלגלים  מד[ ?  מדוע  ]כו,  אויביהם(  בארץ  בהיותם  זאת  גם  תורה,    )אף  של  משנתה 

 תשע"ט 

בגלות" היהודי  הצביון  בשמירת  הדרך  מורי  ויעקב",  יצחק  מד[  "אברהם  ]כו,  אויביהם(  בארץ  בהיותם  זאת  גם  אספקלריא,     )אף 

 ( נתשע"ט )עמ'  
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אבות חסדי  מתי[  וזוכר  עד  להזכיר  חוטאים,  כשהאבות  חוטאים,  כשהבנים  בתפילה,  מה[    ]הזכרתם  ]כו,  ראשונים(  ברית  להם  )וזכרתי 

 עומקא דפרשה, תשע"ב 

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    )בערכך נפשות לה'( ]כז, ב[  והבריא[]ואח"כ הוזמו עדיו, או גוסס  חישוב 'דמים' ו'ערכין' של היוצא ליהרג  

  (רצאמקרא העדה, תש"פ )עמ'   תשע"ט

 (  רצהמקרא העדה, תש"פ )עמ'  ]משפט המלך, אי לקיחת כופר, שוחד[פדיון חרם של מחוייב מיתה 

]שנת י"ג, שמחת האב אינה שלמה כי מפסיד מצות חינוך, המצוה הראשונה של בן י"ג, חזקה דרבא, עשה מצוה בקטנותו, קטן שהגדיל  

יום הכיפורים, הגדיל בימי  הגדיל בשבת וקידש בזמן תוספת   שבת, האם חייב בתוספת שבת, הגדיל ביום הכיפורים האם חייב בתוספת 

 תשע"ט     אוצרות אורייתא, תשע"ח)איש כי יפליא נדר בערכך( ]כז, ב[   ספירת העומר, הגדיל במוצאי יום כיפור, ברכת התורה, מתנות עניים[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   ]כז, ח[ )והעמידו לפני הכהן( ]העריכו תינוק בבין השמשות ביום בו ימלאו לו שלושים יום[ספק ערכין 

 דה, תש"פ )עמ' רנד(  מקרא הע ]עבד שהעריך, ערכין לטריפה, ערכין לגוסס[כמה ענינים בהלכות ערכין 

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' רס(  ]בל תאחר בערכין, לא יחל דברו, נדרים נזירות וערכין, חפצא או גברא[ נדרי ערכין

השקל  שיעורים   ערך  הבן,  לפדיון  כסף  שיעור  השקל,  פיחות  השקל,  תיסוף  במדי,  או  כאן  פרוטה  שווה  קניה,  כח  קבוע,  או  ]משתנה 

  (רפבמקרא העדה, תש"פ )עמ'  מדאורייתא או נמסרו לחכמים[ 

]מדין אומדן דעת המעריך, ערכין לנפטר, דמי נפטר, שמעות עמידת הנערך לפני הכהן, הקדש בשבת וביום טוב,  העמדה והערכה בערכין  

 (  סבמקרא העדה, תש"פ )עמ' ר פסיקה לצדקה בשבת[

  ]כז, ח[   )והעמידו לפני הכהן(   מה קודם תשלומי שכר לעובד או הוצאות שבת של המעביד?   ]הסדרי תשלומים[מסדרין לבעל חוב  

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

]כז,    )והעמידו לפני הכהן(  האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי מצוה?    ]הסדרי תשלומים[מסדרין לבעל חוב  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   ח[

   ט[ כז, ] ( ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה' כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קודש)  הקדיש אבר מן הבהמה האם פשטה הקדושה בכולה

 ברך, תשע"ג  זרע

 תשע"ח   זרע ברך, תשע"ג  ]כז, י[ )ואם המר ימיר(סמיכת יורש על קרבן שירש מאמו 

 ע"ד  הגר"א גניחובסקי, תש ]]כז, י )ולא ימיר אותו( ]הקדש בכתיבה או במחשבה[האם 'תמורה' הוא לאו שאין בו מעשה? 

 מעדני אשר, תשע"ב  ]]כז, י )ולא ימיר אותו( האם 'תמורה' בשבת דינה שונה מבימות החול?

מקרא    תשע"ח    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   ]כז, י[   )ואם המר ימיר(שליח לדבר עבירה בעשיית 'תמורה' מדוע צריך מיעוט מיוחד?  

  (עאמקרא העדה, תש"פ )עמ' ר    העדה, תש"פ )עמ' רלז( 

]אינו שלו, אינו ברשותו, בעלות, שליטה, קניין, קניין הגוף, קניין דמים,  יש צורך שיהיה ברשותו של המקדיש    -כדי להקדיש חפץ  

 (  עג, רעהמקרא העדה, תש"פ )עמ' רעבד עברי[ 

    עומקא דפרשה, תשע"ד   ]כז, יד[   )ואיש כי יקדיש(  ההקדש, הקדש כל נכסיו[]במחשבה, בזמן הזה, הקדשת בנו, להישאל על  עניני הקדש  

   אשכול יוסף, תשע"ד

 (  רפומקרא העדה, תש"פ )עמ' אם יש מצוה בהקדשת הבכור[  ]ה המקדיש את הבכור

   (רפטמקרא העדה, תש"פ )עמ'  ]בשוויו[ פקדון הקדשות
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   ז( רעמקרא העדה, תש"פ )עמ'   ]הקדש על קרקע, פדיון הקדש, הקדש שלא נפדה[  תוספת חומש בפדיון הקדש 

האם חומש מעכב, בשדה מקנה, האם יורש מוסיף חומש, סוגי הקדשות, בקרקע, בפדיון ]תוספת חומש בפדיון הקדש  ובפדיון מעשר  

ע"י במקדיש או הבעלים, פדיון מעשר שלו, אשה הפודה מעשר שני שלה, שיעור כזית בתרומה לחיוב  הבן, במעילה בהקדש, הוספת חומש  

 מסביב לשולחן, תשפ"א    חומש[

 , תש"פ ת ראובן בי שוויה? פי מדוע לא פודים קרקע בארץ ישראל ל

   נועם אליעזר, תשע"ח )בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו( ]כז, כד[ קנה שדה בזמן שהיובל נוהג והקדישה

]חרם כהקדש בידי הבעלים וכחולין בידי הכהן, מעילה בחרם, חרם ותרומה, פדיון חרם, גביית גזבר ההקדש     חרמי גבוה וחרמי כוהנים

מקרא   חפץ שהוקדש מול אי גביית הגזבר חפץ שהוחרם, ממון שאין לו תובעים, והחרמת את עריהם, אי מכירת חרם ואי גאולתו לבעלים[

 ( רעטהעדה, תש"פ )עמ' 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג [  כח ,כז( ] אך כל חרם אשר יחרים איש לה') ]עצת המנחת חינוך[חרמי כהנים בזמן הזה 

ישראל   בארץ  קרקע  מול  בחו"ל  נדל"ן,  קרקע  בחו"ל,  קרקע  על  שבועה  כמטלטלין,  בחו"ל  קרקע  החרם,  לקרקעות  ]למשפט  אונאה 

בחו"לחו"ל,  ב לקרקעות  אינ,  שמירה  בחו"ל  נקניתקרקע  בחזקהבכסף    ה  נגזלת,  אלא  בחו"ל  קרקע  קרקע ,  אגב  מטלטלים  לקנות  א"א 

 עשר עטרות, תשע"ט יה[ רק מי שיש לו קרקע בא"י חייב במצות רא, בחו"ל

נן, תחולתו על הנוכחים, על זרעם, על מצטרפים לקהילה. חרמים על  ]תוקף תקנות הקהל או הציבור מדאורייתא או מדרבמשפט החרם  

 תורה והוראה, תשע"ב    עולמות, קנד  ]כז, כח[  )אך כל חרם אשר יחרים איש(מקומות[ 

   הגר"א עוזר, תשע"א    ]כז, כח[  )אך כל חרם אשר יחרים איש(]חרם סתם או חרם לכהנים[ חרמים 

ישראל להחרים כל  או  ישראל  נשיא  חייב מיתה  -  הסכמת  כך  על  איש(  העובר  יחרים  אשר  חרם  כל  כח[  )אך  אליעזר,     ]כז,  נועם 

 תשע"ח 

 (  רצזמקרא העדה, תש"פ )עמ'    הגר"א עוזר, תשע"ה )וכל מעשר הארץ ... קודש לה'( ]כז, ל[  מעשר שני ממון גבוה 

 ( שדמקרא העדה, תש"פ )עמ'   תוספת חומש בפדיון מעשר שני

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    )העשירי יהיה קודש( ]כז, לב[ ספק דאורייתא לקולא לדעת הרמב"ם, ומה הדין לגבי ספק מצוה?

פסולי המוקדשין שנפדו ]?  האם צריך לקנות בדמי הפדיון קרבן לשם המקדיש  והואמום ופד  ההאומר הרי זו עולת נדבה ונפל ב

הפדיה כי השור בבעלותו, מדוע לא תחשב  בקדשי קדשים לא הוי כמכירה  ,  האם חייב במעשר בהמה או דילמא נימא דההקדש הוי כמכירה

פדיון ם,  ולכן גם אם  דמי פדיון פסולי המוקדשין חייבים לקנות קרבן לשם הבעליב,  שמו עליו''מכירה ושינוי בעלות, דין  מההקדש הוי כ

)וכל    בטביחה ומכירה[  ו, האם דומה הדין לדין שם בעליו עליוצריך לקנות קרבן לשם בעליו מיקרי שמו עלימכירה הואיל ואינו נחשב כ

 עשר עטרות, תשע"ח   מעשר בקר וצאן( ]כז, לב[

 

 נושאים אקטואליים: 

 

ומומרים גויים  מתגוררים  בה  בשונה  בשבת  לענין    טלטול   דירה  שכירות  בשכירות,  הדרים  זרים  בקצרה[]עובדים  תיקוני    עירובין 

 עירובין, תשפ"א 

וילדות, שומר, דלת פתוחה, שכנים, בקביעות, דלת נפתחת ע"י זמזם[   דיני יחוד בשמירה על קטנים גיל, ילדים     ]בייבי סיטר, מאיזה 

 עומק הפשט, תשפ"א 
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]איסור גניבת דעת, מדרבנן או מדאורייתא, במעשה כתיבה או דיבור, חומר האיסור,   האם יש איסור בהעתקת מבחן?  -גניבת דעת  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א אר, לגלות לחברו את האמת[  פעולות לכבד את חברו, העתקת מבחנים או עבודות לקבלת תו

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א אשה לשה עיסה בכוונה ליצור ממנה שני מיני מאפים שונים, האם חייבת בחלה? 

   דרישה וחקירה, תשפ"א ]כבוד הבריות[ כדי לקנות תפילין? -האם חייב אדם לעבד עבודה מבוזה כדי לפרנס את משפחתו 

]בשלי הסער הגדול הזה, ולא הטחת אשמה באחר, בעל חסד הוא הרוצה בטובת האחר ולא בטובתו העצמית   שלא נהגו כבוד זה בזה

 עומק דעת, תשפ"א  ארוח בשבת[בעשיית החסד, דברי חזון אי"ש באמונה וביטחון לגבי 

 אהלי טהרות )סא(, תשפ"א ]תרומת אברים להשתלה, קרנית, רחם, נפל, אברים שנתרמו למחקר[  אברים מהמת ומהחי -טומאת מת 

 ותתענג בדשן, תשפ"א  מעלת ההספד

 עשר עטרות, תשפ"א  קדושת הלויים

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א   אורים ותומים

 דבר הלכה, תשפ"א  גוים[]בחפצים, מטבע, מפקד אוכלוסין, כשבין הנספרים גם   האם ואיך מותר לספור אנשים?

]תלמוד תורה לרבים, יורו משפטיך ליעקב, פירושי הלכות, חידושי דינים, מגן אברהם,   אין לך מורה הוראה אלא משבט לוי ויששכר

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א   נושאי כלי שלחן ערוך היו לויים[

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   דרך החסידות של רמח"ל במסילת ישרים

]צורך חולה כמכשירי אוכל נפש, להתיר במלאכות שהותרו ביום טוב,   הנרה"ר לצורך חולה שאין בו סכ  הוצאת תרופה ביו"ט דרך

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א  שליט"א[ הרב שמואל דרזי] ריבוי בשיעורין[ 

תנאי, תנאי בברכה ותנאי במצווה, היוצא בברכה מחבירו במקום ספק אם יש לו לעשות  ספירת העומר,  ]  ברכה לבטלה בשומע כעונה 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א  שליט"א[  הרב אליסף פרלמן ]ת הפוסקים[ 'ברירה' בדבר שיש בו מחלוק

לקבורה עד הבוקר,  ]בעקבות אסון מירון תשפ"א כשלא הובאו    שיכול לספור ספירת העומר בברכה בבין השמשות דמוצ"ונן  אם אה

]הרב אברהם זנגר   [בבין השמשות אינו יכול לקבור, אין פטור אונן כשאינו יכול לקבור, ספירת העומר בבין השמשות מדרבנן בזמן הזה

 מיר, תשפ"א פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת  שליט"א[  

]הרב אברהם ]לברך ברכת המצוות קודם זמן המצוה[    ולזכר שלא ספר אתמונ  ספירת העומר בבין השמשותעצה למי שבירך על  

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א זנגר שליט"א[  

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

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