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 באתר "בינינו" :
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שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(
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 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 
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 (חינם )קישורים להורדה    בהרפרשת 

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

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 ינת המשפטב

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 נוךיסודות החי

 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

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 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

 שליט"אשיעורי הגר"א עוזר 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47209
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 בהר בחוקותי

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 נושא בפרשה: מצות השמיטה בשנה השביעית

 בפרשה: יובל שנת החמישיםנושא 

 נושא בפרשה: היחס האנושי לעובד

 נושא בפרשה: הונאת ממון

 נושא בפרשה: אונאת דברים

 נושא בפרשה: ריבית

 יני הפרשה:שאר ענ

 

 נושא בפרשה: מצות השמיטה בשנה השביעית

 

]זריעה בתהליך מיוחד בו תהליך הקליטה והנביטה יחל רק  זרעים מעוכבי נביטה בשנת השמיטה

 משכיל לדוד, תשע"חבשמיטה, אך פעולת הזריעה תסתיים זמן רב קודם לכן[ 

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

 שמשון, תשע"ו

 מלאכת מחשבת, תשע"חקדושת שביעית בפירות הקדש 

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

למכירה, מכירה בהערמה, בין מכירת חמץ למכירת קרקע בשמיטה, מכירת קרקע ללא רישום בטאבו, 

ע פוקע באמצעות המכירה, שמיטה בזמן הזה מדרבנן או מדאורייתא, מכירה האם איסור שביעית בקרק

 אין שליח לדבר עבירה, שליח ששגג או הוטעה, דברי הרב ודברי התלמיד, וציויתי את ברכתי[ –לא חלה 

 אוצרות אורייתא, תשע"ח

, שביתת בהמת אשה בשבת, שביתת כלי איש ואשה ]מצוות עשה שהזמן גרמאשים במצוות שביעית נ

 מלאכת מחשבת, תשע"ח בשבת, הדלקת נרות[

  מעדני אשר, תשע"ב    כה, ד[] (שדך לא תזרע)שטיפת דירה בשמיטה כשהמים ישקו את הגינה 
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 שלמים מציון, תשע"ו   כה, ד[] ()שדך לא תזרעמלאכת הקרקע האסורה בשביעית 

והיתה שבת הארץ לכם ) ]נטילת אתרוג, שפיכת יין בהגדה[ות שביעית כשמפסידם שימוש מצוה בפיר

     מעדני אשר, תשע"ב   כה, ו[] (לאכלה

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

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

והיתה שבת הארץ לכם ) ת כלים, הדלקה בשמן, סחורה[]יצוא לחו"ל, בליעקדושת פירות שביעית 

 עומקא דפרשה, תשע"ה   הגר"א עוזר, תשע"ה כה, ו[] (לאכלה

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

דעת מהרי"ל דיסקין והחזון איש בדין קדושת , את הבית בלולבים, האם נוהגת בהם קדושת שביעית

שריפת לולב והדסים של שביעית , וטבעות מלולב של שביעית]קוישקל[ נרתיק , שביעית בלולב והדסים

 עולמות, כד [ קדושת שביעית בצמחים העומדים לריח, ובהדסים שנטעו לצורך מצוה, יעור חמץבב

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

  תשע"ה

 מלאכת מחשבת, תשע"חדיני עציץ בשביעית    

שבת והיתה )  ]הוצאה מרשות, הפקר, הפקר בתוך הבית[ביעור פירות שביעית אחר שכלה מן השדה 

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה    כה, ו[] (הארץ לכם לאכלה

  אשכול יוסף, תשע"ד  כה, ו[] (בת הארץ לכם לאכלהוהיתה ש)נתינת פירות שביעית לגוי העובד ברשותו  

]מחלוקת הגראי"ל שטיינמן המסייע לשומרי שביעית, האם מקיים בכך מצוות "ושבתה הארץ" 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סג(זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א[ 

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

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

במשנת  כה, כא[] (רו מה נאכל...וציויתי את ברכתיוכי תאמ)מידת הביטחון בביאורו של הרבי ר' זושא 

    הפרשה, תשע"ד

עומקא דפרשה,    שבילי פנחס, תשע"ד   די שבת, תשע"ומ  כה, כא[] (וציויתי את ברכתי)מידת הביטחון  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א   תשע"ב

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

לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן בית שני, האם היתה מדאורייתא מתוקף שבועת עזרא, דעת 

הגר"א עוזר,  ש"ס ותשובותיו, האם צריך קידוש שנת שמיטה[הרמב"ם ביד החזקה בסהמ"צ בפירושו ל

 תשע"ד

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

 מעדני אשר, תשע"ד   גניחובסקי, תשע"ה

 עולמות, מח ]אין עושין מצוות חבילות חבילות[ יין שביעית לארבע כוסות 
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על האדם העושה את הפעולות בקרקע או  שביתת הארץ על הארץ ]חפצא[דין ] בשמיטהשביתת הארץ 

חיוב נשים , החורש בשדה חברו בשביעית, מי עובר בעשה של שביתת הארץ החורש או בעל הקרקע, ]גברא[

 -המשכיר ביתו , נקלט בקרקע בשנת השביעית לזרוע קודם שביעית באופן שהזרע, במצות שביתת הארץ

בו עבודות כשנעשות מצות שביתת הארץ בבית משותף , האם חייב למנוע מהשוכר מלעבוד בגינה בשביעית

 עולמות, שג   עולמות, י  שאינן מותרות על פי ההלכה[

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

ים נוספים, "לכם, לכל צרכיכם", אף להדלקת הנר ולצבוע ]ניתנו לאכילה ולשימושהפסד פירות שביעית 

 כביסה ומלוגמא ]רפואה[ , וכןאסור לשנות מצורת ההשתמשות הרגילה בהם, אסור לקלקלם, אך בה צבע

האם יש מצוה וחובה לאכול פירות שביעית כדי שלא ירקבו, ומה דין , שימושים הדומים לאכילהשאינם 

שיירי , החזרת שיירי מרק למקרר, במקום חם וסופם לבוא לידי הפסד גרם הפסד פירות שביעית נתינתם

שימוש "כדרך" בפירות שביעית: דיני אכילת פירות , שיעור האיסור להפסד פירות שביעית, מאכל בצלחת

מי קובע את "דרך , בישול פירות שביעית שדרכם לאכול חיים ]מרק מעגבניות[, חיים או מבושלים

 תמתקה , "פופקורן" מתירס של שביעית, תרכיז מיץ" מלימון ותפוז של שביעית", האכילה" של הפירות

 ,ניקוי חסה בחומץ של שביעית -קלקול מאכל שביעית כדי להשביח מאכל אחר , תרופה מרה במיץ שביעית

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

סחיטת פירות שביעית , אכילה גסה של פירות שביעית, ות לתינוק שיקלקל את רוב האוכלנתינת פיר

 , סחיטה לתוך מסננת דקה כאשר כל בשר הפרי נפרד מהמיץ, המותר והאסור: מיץ גזר ותפוזים -וריסוקם 

 עולמות, שיז  יין של שביעית לקידוש ולהבדלה ולארבע כוסות[, רסק תפוחים וחצילים

האם דיני השמיטה חלים על הצומח בבית, דהיינו , ]טיפול בעציצים בשביעית  עציצים וחממות בשמיטה

האם יש איסור זריעה , על הגדל בקרקע הבית, או רק על הצומח בשדה, הגדרת "בית" לענין דיני שביעית

הגדרת עציץ נקוב ועציץ שאינו נקוב: , קוב, ומה דין זריעה בעציץ שאינו נקוב בביתבשביעית בעציץ שאינו נ

הנחת עציץ , החומרים מהם עשוי העציץ: חרס, מתכת, עץ, או פלסטיק, קוטר הנקב המגדיר עציץ ל"נקוב"

ציץ ע, צמח המתפשט מעציץ שאינו נקוב ומאהיל על קרקע, סי. וי. על צלחת, בגד, משטח פורמייקה או פי.

הנמצא בבית מרוצף נחשב "עציץ שאינו נקוב" היות והרצפה חוצצת בין העציץ לבין הקרקע שמתחת 

עציץ התלוי על , לבנין, והאם יש הבדל בין קומת קרקע לקומה שניה או על רצפה הנתמכת על ידי עמודים

העוקר , והורדתו הגבהת עציץ נקוב מהארץ , ביצוע שינויים במקומו של עציץ המונח על האדמה, "מעמד"

העברת עציץ ממקום מקורה למקום , העברת עציץ מחנות לבית, דירתו כיצד ניתן להעביר את העציצים

, עציצים גדולים במיוחד, אדניות הבנויות בקרקע או בקירות הבנין ואי אפשר לטלטלן, שאינו מקורה

מצע  ,גידולי חממות בשביעית, גינהזריעה וטיפול בגינה הנמצאת על גג בית ודיני קדושת שביעית בגידולי ה

 ת, שיאועולמ מנותק, מצע מנותק בשטחי ספק א"י[ 

 

 יובל שנת החמישיםנושא בפרשה: 

 

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

זרע ברך,   כה, ט[] (וקדשתם את שנת החמישים שנה)שנים אתה מקדש ואין אתה מקדש חודשים  

    תשע"ג

זרע ברך,   כה, י[] (ביום הכיפורים תעבירו שופר)ובל מאחד בתשרי או מיום הכיפורים בו  קדושת י

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

מידת הביטחון   ]שדה אחוזה, ספירת היובל, מנין היובל, תקיעת שופר, חזרת ירושת הבעל[בעניני יובל 

  עומקא דפרשה, תשע"ב כה, י[] (מישים שנהוקדשתם את שנת הח)

    ר, תשע"אהגר"א עוז  כה, מא[] (ושב אל משפחתו)יציאה בשש שנים וביובל בעבד עברי  

)זה לי עשרים שנה בביתך( דין ודברים בין לבן ויעקב לאור הלכות שמיטת חובות בשמיטה וביובל 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו ]לא, מא[

 המכר שדהו בזמן שהיובל נוהג, ומתנה שתחול המכירה רק לאחר היובל הבא, האם חל

הגר"א  [לדידן דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםואדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ]ה? המכיר

 ניחובסקי, תשע"חג

קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים ] הבאת ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  [ שירשו כלקוחות או כיורשים, לקוחות בלי מעשה מכירה

]דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה  בזמן שיובל אינו נוהג ן הזהשביעית בזמ

עליה, קדושה שניה לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן בית שני, האם היתה מדאורייתא מתוקף שבועת 

 עזרא, דעת הרמב"ם ביד החזקה בסהמ"צ בפירושו לש"ס ותשובותיו, האם צריך קידוש שנת שמיטה[

 הגר"א עוזר, תשע"ד

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

 , תשע"ומחשבת

]מקרא ביכורים רק למי שהוא בעלים על הקרקע והפירות, מקרא ביכורים במוכר שדהו בשנות היובל 

 שלמים מציון, תשע"ז)ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'( ]כו, י[  קנין פירות, ברירה[

 

 פרשה: היחס האנושי לעובדנושא ב

 

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

 תשע"ח

 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(ראי ההלכה שביתת עובדים ב

]זכות העובד, מנהג המקום, על פיטורי חבר, סוגי עיסוקים, חובת העובד לעבוד בכל שביתת פועלים  

פועל ל"שבות" ממלאכתו כדי להיטיב את תנאי שכרו, כוחו, דיני "התפטרות" פועל מעבודתו, האם רשאי 

רשאין בני העיר להתנות על שכר פועלים ולהסיע על קיצתן, האם מותר לעובדים לשבות מכוח "מנהג 

המקום", האם מותר לשבות במקום שהדבר מעוגן בחוק, מ"דינא דמלכותא דינא", האם מותר לעובדים 

נים בכך, להצטרף לשביתה, כמו כן האם מותר לעשות השובתים להכריח את חבריהם שאינם מעוניי

"שביתת האטה", דהיינו להמשיך לעבוד בעצלתיים, או לבוא באיחור לעבודה, עוד יש לעיין האם מותר 

לעובדים לשבות במחאה על פיטורי חבריהם, שביתה במקום ציבורי ובמקום שאין בו ארגון עובדים,  
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בת, ניכוי שכר ימי השביתה, האם מותר למלמדים ומרביצי תורה הוצאת "צווי ריתוק", פיטורי עובד שש

לשבות, כאשר בכך יגרמו לביטול תורה, האם יש היתר לשביתת רופאים ואחיות, המסכנים בכך חיי אדם[ 

 עולמות, קפא]לא, מא[ 

]ושב אל משפחתו, ודין בן הגר, חצי עבד וחצי בן חורין, נתערבו הוולדות כר כעבד עברי גר לא יכול להימ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חהאם שייך למכור עצמו לעבד כנעני[  -של בן כהן ובן עבד כנעני של כהן 

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

, באיחור מהמועד החדש האם יעבור המעסיק תשלוםה מועדלשינוי  להסכיםיכול הפועל  האםמצד העובד, 

 האם ,הנעשות ב"קבלנות" לילה", שכיר "שעות", ובעבודות"מתי זמן החיוב בשכיר "יום" ושכיר איסור, 

 ייב למכור מטלטלין או לממש נכסים שברשותוח סיקהמעיש הבדל אם למעסיק יש מעות זמינות, האם 

התייצב לקבל , כשהעובד בוש לתבוע, תובע את שכרולהעובד שכר, האם צריך  ללוות כסף כדי לשלם או

 ,הבית" עדשכירות פועל על ידי גזבר "ו ,שכרו המעביד עצמו ולא על ידי שליח  ,משכורת ולא תבע בפה

לכולם, אפשרות לשלם  סיקבתשלום משכורות כשאין למע ם", דיני קדימהאד חוחברות "כחשב שכר, 

 טו[ , ]כד )ביומו תתן שכרו( , האם מלגות כולל הן כשכר[אומן "מומר" או פועל ,תשלום בשיק או שיק דחוי

 עולמות, קסט

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חשישית? שרוצה להישאר ולא יוצא בשנה  העבד אמור לומרמתי בדיוק 

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

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

 מלאכת מחשבת, תשע"חו היחידה לעבדו? ]מול חייך קודמין[ מדוע חייב אדם למסור כרית

  אשכול יוסף, תשע"ד כה, לו[] )וחי אחיך עמך( ]ומאידך חיוב לתת כרית יחידה לעבד[חייך קודמין 

 מדוע לכשיש כד מים אחד בדרך הוא קודם לחבירו, וכשיש כר אחד לעבד עברי, העבד קודם?

 אשכול יוסף, תשע"ג ]כה, לו[ (וחי אחיך עמך)

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

רשאי לתת להם לעבוד במלאכה הסתיימה המלאכה, , ומסויימת]שכר פועל לעבודה הרעת תנאי עבודה 

. ואם אין לו מלאכה לתת להם, משלם להם תר קשהיוממנה, אך לא במלאכה אחרת  קלהאו  זההאחרת 

שכר , שאז חייב לשלם להם "פועלים שהבטלה קשה להם" על מחצית היום, אלא אם כן היו שכר בטלה"

" ולא קבע עמו את סוג העבודה, ובתחילת העבודה נתן לו עבודה סתםשכר עובד ", " על כל היוםמושלם

, ובתוך תקופת מסויימתשכר פועל לעבודה  .יותר קשהקלה, האם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה 

אדם או אצל  במקום אחר אך מסוג זההאם רשאי לומר לו להשלים עבודה , סיים את העבודההשכירות 

האם רשאי לומר לפועל שבזמן , לתוספת שכר בתמורה יותר קשההאם רשאי להטיל עליו עבודה , אחר

, האם רשאי ינו דורש מהמעביד שכר אלא עבור הזמן שעבדאעובד , יאמר תהיליםאו  ישב ללמודהנותר 

, לא נסתיימה העבודהשכר פועל לעבודה מסויימת ו קלה יותר. המעביד לכופו להמשיך בעבודה אחרת

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

חייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה אחרת שיותר קשה האם מותר למנהל ל מלמדים ומורים:

אב ששכר מורה פרטי לבנו, וחלה הבן, האם יכול להטיל על המורה ללמד תלמיד אחר במקום , ללמד בה

האם מותר לבעל פועל תחזוקה במוסד: , העברת מורה מתפקיד של "מחנכת" למורה "מקצועית" ,בנו

נשכרה לעבודות במשק בית, האם מותר לחייבה  העסקת נשים:, הבית לתת לו לתקן מכשירים מביתו
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בהלכות  "מנהג המדינה", התפטרה לאחר לידת ילד נוסף, האם מגיעה לה פיצויים, לצאת גם מחוץ לבית

 עולמות, רפה   [א, יד] [שכירות פועלים

)לא תרדה בו בפרך(  [בחוג הבית, לחינוך הילדים, בכיבוד לדבר דבר תורה]ר רדיה בפרך בישראל איסו

    בארה של תורה, תשע"ז  [מו, כה]

 שאין לה עבודהנכלל באיסור,  שלש פעמים בתורה איסור רדיה בעבד, מה]איסור רדיה בפרך בישראל 

ה, בעבד עברי, בבן חורין, דברי רבינו יונה על אנשים הסרים למרותו, לרדות ל צריך שאינו עבודה, קצבה

ם ציבורי, ספרי בארון למקומו ספרה, אי השבת תור דברי לומר בחברו מפצירבמי שאינו נוהג כשורה, 

קשה בבקשות מאשתו ובניו, לצורך חינוך בניו,  עבר,  האם -ולא עשאה  -מחברו פעולה נכללת ברדיה  ביקש

)לא תרדה  ת[טובו מהזולת מלבקש להימנע ישראל גדולי הנהגתמנציגי ציבור לפעול לטובתו שלא כחוק, 

 כהתעולמות,  [מו, כה]בו בפרך( 

נשיח בחוקיך,  כה, מג[] )לא תרדה בו בפרך(בור על איסור לא תרדה בו בפרך? כיצד ניתן בזמן הזה לע

אספקלריא,    , תשע"חפרי עמלינו   עולמות, תכה    קב ונקי, תשע"ה    בארה של תורה, תשע"ו    תשע"ו

 פניני אי"ש, תשע"ח    אספקלריא, תשע"ח )עמ' פט(   תשע"ח )עמ' עח(

 

 נושא בפרשה: הונאת ממון

 

ולא תונו איש את ) ]שליח לדבר עבירה[שליח שמכר חפץ וביצע הונאת ממון האם בטלה השליחות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  כה, יד[] אחיו(

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

 , תשע"ותורה והוראה    הגר"א עוזר, תשע"ג  [גזילה במקח או רמאות במקחאונאת ממון ]

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

 משפט שלום, תשע"ח

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

 

 נושא בפרשה: אונאת דברים

 

הצועק לפני הקב"ה על אונאת דברים נענה , שם ]איסור לצער אדם, בממון, בגוף, כינויאונאת דברים 

רש או ישיבה הסמוכים לבתי מדלימוד בבית בשעת לילה מאוחרת,  בבית מיד, איסור 'גזל שינה', שמחה

בשכנות, עקיפת אח צעיר את המבוגר בנישואין, חולים או אנשים מבוגרים , , בקול רםבלילה מגורים

חברו אינו , כשמכנה שם לחברו: חומר האיסור , מאחר לבית הכנסת ומתפלל במקום שמפריע לאחרים

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

  תשע"ג  תורה והוראה, תשע"ה  כה, יז[] )ולא תונו איש את עמיתו( [בדרך בדיחותאמכנה שם , שם חברו 

 עולמות, קג
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]כשחברו לא היה מודע לכך[ האם מותר לצער חברו ולבקש סליחה על כך שדיבר עליו לשון הרע? 

   שלמים מציון, תשע"ו כה, יז[  ] )ולא תונו איש את עמיתו(  מידת הביטחון

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

 הלכה, תשע"ז

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

 דברי הלכה, תשע"ז

ה לא ננעלו, ]צער חברו וצער אחרים, אונאה ברמז, צער המתנה בחינם, שערי אונא)ג(  אונאת דברים

 דברי הלכה , תשע"ז האומר לחברו דברים קשים[ 

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

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז     נשיח בחוקיך, תשע"ז

 תשע"ח   מעדני אשר, תשע"ד]כב, ג[  )וגר לא תונה(  תנהג שלא כהוגן אונאת גר המ

 תורה והוראה, תשע"ד  ]יט, לג[ )לא תונו אותו( ]גר צדק, גר תושב, בזמה"ז[איסור אונאת הגר 

 )ולא תונו איש את עמיתו( ]אונאת דברים[עריכת סקר שוק או בירור מחירים כשאינו מתכוין לקנות 

 נוה ההיכל, תשע"ד  כה, יז[]

]הזמין אמבולנס לבית חברו לשווא כדי לצערו, פרסם מודעה על מכירת "מתיחה" כדי לצער את הזולת 

 בגדים זולים הבית חברו, הזמין חומרי בניה לביתו, שלח מוהל למקום רחוק בתואנה שיש שם ברית מילה[

 לז(-פניני חשוקי חמד, תשע"ח )לג ]כה, יז[ )ולא תונו איש את עמיתו(

 מלאכת מחשבת, תשע"חאונאת גר רשע  

שיעורי הרב יו"ט ]הרג את הנפש לא ישא כפיו[  ?יכול לשאת כפיוכהן שהלבין פני חברו ברבים האם 

 זנגר שליט"א, תשע"ח

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

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

האם ניתן להלקות מוציא דיבה? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על ביטול 

דמי בושת. ההבדל בין בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם. כיצד שידוך נובע מחמת תשלום 

עונשים את המחרף ומקלל את חברו. האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם. תביעת פיצויים 

 עולמות, רס]לז, ב[   על הוצאת דיבה בכלי התקשורת. דיני בושת בלא כוונה[

 

 נושא בפרשה: ריבית

 

שר יחזיר לו עהאם  - עשר ביצים ומצא כמה מהם עם דם נולוה משכ]ריבית שאלות מעשיות בהלכות 

הלוואה בריבית לצורך שבת, מחבר ספר שקיבל הלואה מעשיר להדפיס את הספר האם ת, בצים רגילו

ברו כסף ואינו זוכר כמה האם יכול להחזיר מספק יותר, איסור מותר להדפיס לו תודה בספר, לוה מח

, האם יש איסור למלוה מדוע יש צורך בהיתר מיוחד -ריבית בהלוואה ע"י שליח, הלואה לצורך פיקוח נפש 

   תורת המעדנים, תשע"חלתת מתנה ללוה, כיצד אסור חכמים ריבית לגוי המותרת מן התורה[ 
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]ריבית בצורת קנס להביא לתשלום החוב, ריבית בה המלוה מתפרנס מהחוב, ריבית שלושה סוגי ריבית 

 , תשע"זדברי שי"ח בה המלוה נוטל הוצאות מניעת רווחיו[

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

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח]ריבית דברים, ברכה, הכרת טובה[ אמירת "תודה" אחר הלואה 

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

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

 תשע"ו

]הפרשי מחירים, ריבית, תורנות הורים בהחזרת איסור ריבית  -שאלות מעשיות בהלכות הלוואה 

ואה לשכן ות בחוף הים, הלילדים מהגן כשיש הפרש במרחק, קנה פחית לחברו בעיר ומחזירה לו פחי

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מ( להרחבת דירה בתנאי שלא יזיק לו[ 

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

 יב תירוצים

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

 תשע"ו

]קצוצה, מדרבנן, מוקדמת ומאוחרת, במפרש, הנאה מן המלוה בדבר הרגיל, הלכות ריבית בקצרה 

 מאור השבת, תשע"ו  במתכוין לריבית, הדר בחצרו[

 כא תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא( ]ריבית דברים[איסור ריבית במשכון 

 בינת המשפט, תשע"ד   ן, תשע"גדפי עיו ]שעבוד נכסים בלא שעבוד הגוף[ריבית לחברה בע"מ 

 ה, תשע"געומקא דפרש ]הקדמת שלום למלוה, נשיכת החרות, ברכה והודאה למלוה[ריבית דברים 

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

 תשע"ו

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

 )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית( בית אך הוסיפו בשטר שהכל על פי היתר עיסקאיחוזה שיש בו ר

 קהילת בני תורה, תשע"ו ]כה, לו[

 

 שאר עניני הפרשה:

 

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

   אספקלריא, תשע"ח )עמ' סח(( ]כה, יד[  )או קנה מיד עמיתךקניית חפץ מגוי כשיכול לקנות מישראל 

)עמ'  אוסף גיליונות, תשע"ח   חמנחת אשר, תשע"   מלאכת מחשבת, תשע"ח   אספקלריא, תשע"ח )עמ' פט(

28) 
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ות עשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 בהר בחוקותי

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

עשר עטרות, )או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[     ]האם מעות קונות[המוכר לחברו חפץ המנוח בעיר אחרת 

 תשע"ח

 (אם לא יגאלו) ]האם נחשב אונס, לשבועה, תפילה, ממונות, ובתי ערי חומה[אונס ביום אחרון של זמן 

 הגר"א עוזר, תש"ע כה, כא[]

לעולם בהם ) ]בישולי עכו"ם, לבשל עבורו ביו"ט, לשלוח לו מנות בפורים[הלכות הנוהגות בעבד כנעני 

  מעדני אשר, תשע"ג  כה, מו[] (תעבודו

 (לא תעשו לכם אלילים)האם מותר ליהודי לפתוח חנות מזון או תחנת דלק ליד אתר עבודה זרה? 

    נשיח בחוקיך, תשע"ו כו, א[]

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

המקדש, השתחוית אברהם למלאכים, כריעה והשתחויה, ביום הכיפורים, כשיש הפסק לקרקע, במקום 

מלות שלא נבנה מעולם, כשקרקע בית הכנסת מעץ, בנפילת אפים, על שיש ולבנים, על מרצפות הבית, התע

 אוצרות אוריייתא, תשע"ז  [א, כו])ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה( על אבן[ 

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

נוה ההיכל,  כו, א[] (ואבן משכית לא תתנו בארצכם)נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור 

 עומקא דפרשה, תשע"ד  תשע"ה

]טעם איסור מוקצה משום הוצאה, משום הכנה, משום השתמשות, עובדין דחול, דיני מוקצה בשבת 

טלטול מוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש, אין מפקחין הגל בראש הנה עבור שופר, כלי שמלאכתו להיתר, 

אכתו לאיסור, היתר לצורך גופו כשיכול להשתמש בכלי שמלאכתו להיתר, ניקוי לכלוך ע"י כלי שמל

מטלית המיועדת לרצפה, לצורך מקומו, לצורך נטילת טלית של שבת כשיש אחרת, טלטול כדי שהבית 

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

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

אכל' קודם שיתן מאכל לבהמתו, או ש'יטעם',  שיעור ]אסור לאדם ש'יהאכלת בעלי חיים קודם האדם 

האכילה האסורה, טעם האיסור לאכול קודם שיאכיל בהמתו, מהתורה או מדרבנן, אם שכח להאכיל 

בהמתו, להפסיק בין המוציא לטעימת פת הלחם, הבדל בין אכילה ושתיה, כמות האוכל שצריך לתת 

דים האכלת הבהמה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו לבהמה להתיר אכילה, כמה פעמים ביום צריך להק

שיעור הטורח שמחויב בו, מינה אדם להאכיל בהמתו האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילדיו 

הקטנים, נתן לחברו אוכל במתנה האם צריך להאכיל קודם את בהמותיו, האם דין האכלה שווה לגבי כל 

ת הפסוקים לגבי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל בעלי החיים, משמעות הפסוקים אצל נח, משמעו

אליעזר ורבקה, בשבת ויום טוב ]שיש מצוה בסעודה[ האם מחוייב להקדים מאכל בהמתו, המנהג להאכיל 

הגר"א גניחובסקי,    [ז-ו, ה]כ )והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, ולבהמתך...לאכול( עופות ב'שבת שירה'[

  עולמות, רכז   אשכול יוסף, תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג   מאור השבת, תשע"ג   תשע"ד

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

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