
 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פרשת משפטים

 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

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     משפטיםפרשת 

  ]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

 בינת המשפט

 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

 ת החינוךיסודו

 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

 עוזר שליט"אשיעורי הגר"א 

 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:47168
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47582&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=47582&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=47582&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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=47582&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

שיעורים על 

 פרשת משפטים

 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[

 

 בית הדין  

 עבד עברי ואמה עבריה

 דיני עבודה

 עבד כנעני

 שוחדאיסור 

 בשר בחלב

 רפואה

 תשלומי נזיקין

  השבת אבדה 

 

  שאר עניני הפרשה...

 

 פרשת שקלים

 

 

 ]ואלה המשפטים[נושא בפרשה: בית הדין  

 

 תפקידי בית הדין וסמכותו: 

 

 שפת אמת, תרל"ב ]כא, א[ )ואלה המשפטים, ברש"י(ההשוואה בין חוקי ומשפטי התורה 

  משנתה של תורה, תשע"ו  מרבה תורה, תשע"ז  ]כא, א[ )ואלה המשפטים, ברש"י(ומשפטים בל ידעום 

 פניני אי"ש, תשע"ח   מאור השבת, תשע"ו
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כפיה  , כפיה על המצוות, במצוות שצריכות כוונה, לאפרושי מאיסורא]כפייה ע"י בי"ד לקיום מצוות 

 עומקא דפרשה, תשע"ו ]כא, א[)ואלה המשפטים, ברש"י( [ לפנים משוה"ד על

 ה"מאור השבת, תשעכא, א[  ]  [הצורך בשופטים רבים]הצדק האלוקי במערכת המשפט 

שיעורי הרב מנשה רייזמן   )שופטים ושוטרים תתן לך( ]טז, יח[ובית דינו של אהרן בית דינו של משה 

 שליט"א, תשע"ז

 ו"מדי שבת בשבתו, תשעכא, א[  ]  (ברש"י)סנהדרין אצל המקדש 

]בי"ד הגדול או סנהדרין, סמכותו של סמכות הסנהדרין להוספת שטחים בירושלים ובמקדש 
   [, הצורך בנביא ומלךמשה

 משפט שלום, תשע"זכוף לחתום על שטר בוררות? סמכות בתי הדין בזמננו, והאם ניתן ל

משפט שלום, סמכותם החוקית של בתי הדין לממונות ובתי הדין הרבניים, בדיני ממונות כיום  

 תשע"ז

וקמת ) ]החודש אשר בדא מליבו, קידוש החודש ע"י ירבעם בשומרון, בחו"ל[קידוש החודש בירושלים 

 ע"ו שלמים מציון, תש  ]יז, יח[ (ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו

)שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך(  ]זקן הגדרתו, האם פורש, האם מבחן הגיל קובע[גיל הדיינים 

  מעדני אשר, תשע"ג ]טז, יח[  

בודת הלוים בגיל חמישים, הפיכתם ]האם קיים גיל פרישה בהלכה, סיום עגיל פרישת דיינים ורבנים 
סילוק שוחט ת, ולדורו לשעה השירות הצבאי בגיל שישים, מחובת שחרורן, כהן שהזדקליועצים, 
, מופלג בשנים, אין מושיבים בסנהדרין זקן, פרישת חכם מסנהדריןומינוי ם, גיל שמוניב מתפקידו

גיל פרישת דיין בדיני ממונות,  סנהדרין,ב ייןד למנות הרצוי הגילהחובה שיהיו בבית דין בעלי שיבה, 

    עולמות, שכו  ש[שנקבע מרא בהסכם תנאי, או מדינההמנהג כהונת רבנים, פרישה בהגיע גיל מכוח 

 דבר חוק ומשפט, תשע"ב"חוק בתים משותפים" בהלכה  

 משפט שלום, תשע"זדיין שחיווה דעתו בעבר האם יכול לדון? 

נימוקים, האם מועיל תנאי  ]מתי חייב, האם ראוי לדרושהאם חובה על בית הדין לנמק החלטותיו? 

 תורה והוראה, תשע"ו  קודם הדיון לפטור את ביה"ד מלנמק? המנהג הרווח כיום[

 כאיל תערוג, תשע"ז ]מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א[תפקיד בית הדין 

 ג"מאור השבת, תשע[  כא, א]הלכות דיינים בזמן הזה  

 ד"מעינות מהרצ"א, תשע[  כא, א]פשרה בבית דין  

 

 הכרעת הרוב:

 

]סופר שהתחייב לטבול לפני כתיבת ספר תורה, וקודם כתיבת יריעה אחת לא ביטול ברוב בדבר רוחני 

 בינת המשפט, תשע"ח טבל, ולא ניתן לזהותה כיום, גדרי מום המבטל את המקח[

 ד"בנתיבות רבינו, תשעכג, ב[  ]  )אחרי רבים להטות('רוב' ו'קבוע'  כל דפריש מרובא פריש 

הגר"א     אורות הגבעה, תשע"ז 'קבועים' בלשת הגזית, והדיבור מפיהם 'פריש' -רוב בסנהדרין 

 גניחובסקי, תשע"ז

 כג, ב[  ]  להטות( )אחרי רבים ]הכרעת הרוב[המצוה להטות בהכרעת הדין וההלכה אחר הרוב 
 דבר חוק ומשפט, תשע"ג   המצוות בפרשה, תשע"ז
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 עדות:

 

 דבר חוק ומשפט, תשע"ח , אדם חשוב שסומכים עליו[]הוצאת ממון ע"פ עד אחדעדות בערכאות 

 דבר חוק ומשפט, תשע"ח ]הפסד זמן, השבת אבדה[חובת הגדת העדות 

]פסול עד מחמת נגיעה ממונית, פסול עד מחמת טובת הנאה או נגיעה שאינה של ממון, נוגע" בעדות "

 דבר חוק ומשפט, תשע"חעד שקבל מתנה מבעל דין[ 

 )אל [חוקר פרטיתשלום לעד מומחה,  ,חשש שוחד]תשלום שכר בטלה,  תשלום שכר לעדים ודיינים

  דין תורה, תשע"ו , א[כג] תשת ידך עם רשע להיות עד חמס(

]פועל שלא נקצץ שכרו, האם 'טיפ' הוא שכר, האם נפסל לעדות  -לא שילם תשר ]'טיפ'[ למלצר 
יפ', האם מלצר יכול לתבוע 'טיפ', התנה עם בעל השמחה לתת טיפ, לא נתן טיפהב שחייב למי שייך 'ט

ה ע"פ שני לתת האם נפסל לעדות, עברה שלדעתו אינה עברה לא פוסלת אדם לעדות, פסול אדם לעבר
 בינת המשפט, תשע"ח דאת פיו[עדים או גם בהו

]מעמדו של נפגע העבירה, בנרצח, בנרבע, עדות קרובי הנפגע, ההבדל בין 'נוגע' לבין פסול 'נוגע' בעדות 

  הגר"א עוזר, תשע"ה  'בעל דבר', לטובתו או לחובתו[

 

 : קבילות ראיות

 

זרע  , אומדן דעת פרטי, ואומדן דעת כללי[אם אפשר לדון על פי אומד הדעת]ה בהלכה משפט שלמה

 ברך, תשע"ה

מזון  , מהו 'שוק' ומה היא האכילה הפוסלת, אוכלבשּוק האוכל]קבילות עדותם של עדים 'בזויים' 
מהיר, באכילה או בישיבה, במזנון פתוח לפני אירוע, באוטובוס או בחוף הים, המחטט בפחי אשפה 

, המקבל צדקה מגוי, בפרהסיה או יםלאיסוף בקבוקים, ההולך ברשות הרבים בגופיה או מכנסים קצר
  עולמות, שצו  בצנעה, תמיכות מגופים וישויות זרות[

]פוליגרף, האם לתוצאות הבדיקה במכונת אמת יש משקל בהכרעת הדין, והאם בית הדין מכונת אמת 
יכול להכריח את הצדדים להיבדק בה, אין בתוצאות הבדיקה הוכחה ברורה וחותכת, אלא רק לבסס 

מש ב"מכונות" שבכסאו "לחטוף לבם של ראיות שכבר קיימות, יש שרצו להוכיח משלמה  המלך שהשת
העדים שיעידו אמת", "דין מרומה", אומדנא' ו'אומדנא דמוכח' בדיני נפשות, דיני ממונות, לאסור אשה 

וערוה, ואין  ממונות, ולא בדיני איסורים בדיני רק היא הדיין דעת אומדן על לבעלה, ההסתמכות
ם כדיני נפשות", מכונת אמת כ'ראיה נסיבתית', או  להוציא אשה מבעלה על סמך אומדנא, כי "דיני נשי

כעדות 'ידיעה', איום על בעלי הדינים בשימוש במכונת אמת, פטור משבועה למי שתוצאות הבדיקה 
מסייעים לטענתו, תוקף הסכמת הצדדים להכרעת הבדיקה במכונת אמת, חולה שאינו יכול לדבר 

 אורות הגבעה, תשע"ז   עולמות, רי  [ה בפוליגרףולרמוז, מגרשים אשתו על פי דעתו לגרשה שנתברר

 י סומא עם אשתו, בנפשות,חיזיהוי קולי,  דקלא, עינא טביעות]עדות שמיעה, וזיהוי קולי בהלכה 
בממונות, בעיגון, עדות סומא, הכמנה במסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, הודאה 

 עולמות, שנ  )על פי שנים עדים( ]יז, ו[ [זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותימוקלטת, 

 

 נות: שו

 

 ו"שלמים מציון, תשעכא, א[  ]  [מול שאלות איסור והיתר]הזהירות בדיני ממונות 

 כאיל תערוג, תשע"ז  ]כג, ז[ )מדבר שקר תרחק(אמירת אמת 

]בשטר הקדש נכתב שהנדיבים תרמו, בלשון עבר, אודיתא בבריא, אודיתא כקנין או קנין "אודיתא" 

  משפט שלום, תשע"ז רק נאמנות, כשבשטר משמע אחרת[

 משפט שלום, תשע"זין קרקע "זכרון דברים" בקנ
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 דבר חוק ומשפט, תשע"ז]טעות 'בדבר משנה' או ב'שיקול הדעת'[   דיין ומורה הוראה שטעה

]היתר בית דין לכך, שימוש בערכאות לצורך איום בלבד, דיון בבי"ד אחר שדנו  הליכה לערכאות

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח   (זח )עמ' סאספקלריא, תשע" בערכאות[

 מעדני אשר, תשע"זהאם מותר לתבוע את אביו לדין תורה? 

 תשע"ו  ד"הגר"א עוזר, תשעכב, ז[  ]  [נטל הראיה במשפט העברי] המוציא מחברו עליו הראיה 

]חזקה בבניית סוכה, חזקה בבניית סוכה משותפת במקום מסויים, שאלות בחו"מ בעניני סוכה 

 משפט שלום, תשע"ח שימוש בסוכה ללא רשות[

 משפט שלום, תשע"חמקח טעות בדירה בגלל פער בגודלה 

רוחני, שותפים שקנו חפצים וקבלו  ]שותפות יששכר וזבולון לחלוקה בשכרשאלות בהלכות שותפות 

 משפט שלום, תשע"ח אחד נוסף מתנה, המשקיע האם הופך לשותף[

 ה"תורה והוראה, תשע     עולמות, רסח  [ כב, ח]חיוב הוצאות משפט בהלכה  

 ה"הגר"א עוזר, תשע  [ כב, ח]כח הטענה   -בגדרי מיגו 

 תורה והוראה, תשע"ד  בית הדין והלכותיול הזימון

 

 עבד עברי ואמה עבריה נושא בפרשה:

 

 עבד' דין' כיצד] ?תורה מתן מאז מקום בשום נזכר שלא' עברי' בביטוי התורה השתמשה מדוע

יחי ראובן,    ד"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי]כא, ב[   (עברי עבד תקנה כי) [?יוסף מכירת את מתקן עברי

 תשע"ז

 שפת אמת, תר"ס]כא, ב[   (עברי עבד תקנה כי) סמיכות דין עבד עברי לקבלת התורה

מלאכת מחשבת, ]כא, ג[    )ויצאה אשתו עמו, ברש"י(חיוב האדון בפרנסת אשתו ובנו של עבד עברי 

 תשע"ו

מלאכת   []הקשר בין הענקה לדין שפחה כנענית דוע אין מצוות הענקה לעבד עברי שמכר עצמומ

  מחשבת, תשע"ו 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"והמוכר עצמו לעבד עברי בזמן הזה 

 ה"מחמדי התורה, תשע  [ כא, ב]ההבדל בין עבד עברי לפועל  

 עבד עברי, העבד קודם?ו ולאחד ל מדוע כשיש כד מים אחד בדרך הוא קודם לחברו, וכשיש כר
 אשכול יוסף, תשע"ג

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

)וכי  ]מכירת בתו או ספר תורה?[כיצד התירה התורה שדרכיה דרכי נועם, למכור בתו לאמה? 

 אשכול יוסף, תשע"ו ]כא, ז[ ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים(

]קבלת התורה ע"י משה  רה לבת הנמכרת לאמה, וחובתם של ישראל לנהוג בה כבודהמשלת התו

 ר יששכר, תשע"ונ]כא, ז[  )וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים( כבת מלך הנשבית[

 ב"הגר"א עוזר, תשע [ כא, ט]יעוד אמה עבריה  

 (טאספקלריא, תשע"ח )עמ' כמסירת שפחה כנענית לעבד עברי 

 ב"נוה ההיכל, תשע  [ י כא,]היתר שפחה כנענית לעבד שנרצע  
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 דיני עבודה נושא בפרשה:

 

  (ח'נות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' אוסף גיליו -נחל אליהו החינוכי בפרשת עבד עברי ושיקומו המסר 

]זכות העובד, מנהג המקום, על פיטורי חבר, סוגי עיסוקים, חובת בראי ההלכה  עובדיםשביתת 
העובד לעבוד בכל כוחו, דיני "התפטרות" פועל מעבודתו, האם רשאי פועל ל"שבות" ממלאכתו כדי 

ולהסיע על קיצתן, האם מותר  להיטיב את תנאי שכרו, רשאין בני העיר להתנות על שכר פועלים
לעובדים לשבות מכוח "מנהג המקום", האם מותר לשבות במקום שהדבר מעוגן בחוק, מ"דינא 
דמלכותא דינא", האם מותר לעובדים השובתים להכריח את חבריהם שאינם מעוניינים בכך, להצטרף 

עצלתיים, או לבוא לשביתה, כמו כן האם מותר לעשות "שביתת האטה", דהיינו להמשיך לעבוד ב
באיחור לעבודה, עוד יש לעיין האם מותר לעובדים לשבות במחאה על פיטורי חבריהם, שביתה במקום 
ציבורי ובמקום שאין בו ארגון עובדים,  הוצאת "צווי ריתוק", פיטורי עובד ששבת, ניכוי שכר ימי 

טול תורה, האם יש היתר השביתה, האם מותר למלמדים ומרביצי תורה לשבות, כאשר בכך יגרמו לבי

 תורה והוראה, תשע"ד    עולמות, קפא]לא, מא[ לשביתת רופאים ואחיות, המסכנים בכך חיי אדם[ 

 ד"בינת המשפט, תשעכב, ה[  ]  ]גרמא בנזיקין[ עובד שגרם נזק למעבידו 

 ת מהרצ"א, תשע"ומעיינוהמוכר עצמו לעבד עברי בזמן הזה 

 ה"מחמדי התורה, תשע  [ כא, ב]ההבדל בין עבד עברי לפועל  

 ג"ק ומשפט, תשעדבר חו  [ כא, ב]חופש העיסוק בהלכה  

 עבד' דין' כיצד ?תורה מתן מאז מקום בשום נזכר שלא' עברי' בביטוי התורה השתמשה מדוע

שיעור    ד"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי]כא, ב[   (עברי עבד תקנה כי) ?יוסף מכירת את מתקן עברי

 חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח

נשיח   כה, מג[] [לא תרדה בו בפרך]ניתן בזמן הזה לעבור על איסור לא תרדה בו בפרך?  כיצד

 קב ונקי, תשע"ה     תורה, תשע"ובארה של      בחוקיך, תשע"ו

    מת, תרנ"חשפת א כה, נה[] עבדי הם[] ]שטרי קודם[בני ישראל עבדי ה' ולא עבדים לעבדים 

טו[ , ]כד )ביומו תתן שכרו( ]מפסיד את קיום המצוה[האם אפשר לשלם לפועל קודם סיום העבודה? 

 שלמים מציון, תשע"ו

סיק או גם זכות תביעת ]מצות עשה ולא תעשה, האם רק דין איסור למעתשלום שכר עבודה בזמן 
, באיחור מהמועד החדש האם יעבור תשלוםה מועדלשינוי  להסכיםיכול הפועל  האםממון מצד העובד, 
הנעשות  לילה", שכיר "שעות", ובעבודות"מתי זמן החיוב בשכיר "יום" ושכיר המעסיק איסור, 

למכור מטלטלין או ייב ח סיקהמעהאם יש הבדל אם למעסיק יש מעות זמינות, האם  ,ב"קבלנות"
, כשהעובד תובע את שכרולהעובד שכר, האם צריך  ללוות כסף כדי לשלם או לממש נכסים שברשותו

שכירות פועל  ,שכרו המעביד עצמו ולא על ידי שליח  ,התייצב לקבל משכורת ולא תבע בפהבוש לתבוע, 
 סיקום משכורות כשאין למעבתשל ם", דיני קדימהאד חוחברות "כחשב שכר,  ,הבית" על ידי גזבר "ועד
 , האם מלגות כולל הן כשכר[אומן "מומר" או פועל ,תשלום בשיק או שיק דחוילכולם, אפשרות לשלם 

 עולמות, קסט טו[ , ]כד )ביומו תתן שכרו(

איסור גזל, זכויות בן המבוי, טענת 'פסקת  חסידות, מידתאו  וראיס, חברו רד לאומנותוי]הסגת גבול 
פתיחת חנות מתחרה, זכויות בני העיר מול בן עיר אחרת בפתיחת חנות, ואם העובדים תושבי  לחיותי',

בית  קהילה, בפתיחת גבול הסגתהעיר, כשהמוצר מעיר אחרת באיכות גבוהה יותר או במחיר מוזל, 
 האוסף מונית הגם, פתיחת גן ילדים או מלון נוסף, נספרי הדפסתנוספת, ב כשרות מערכת כנסת או

מסוים, קידום מכירות ע"י  לחוג חנותחנויות הנמצאות באזורים שונים בעיר,  אוטובוס, מתחנת נוסעים
 פי על שאסור באופן חנות ופתח עברמבצעים והטבות, הוזלות, מבצעים חד פעמיים, מכירה חד פעמית, 

  עולמות, קע  ]כז, יז[ )ארור מסיג גבול רעהו([ לעשות ליוע מה הדין,

 תורה והוראה, תשע"ד  [לא, מ]  )בכל כוחי עבדתי( [ברכות, תפילה, שמירת ערנות, יושר]מוסר העבודה  

, ובחצי היום סיימו את מלאכתם, רשאי לתת להם מסויימת]שכר פועל לעבודה הרעת תנאי עבודה 
. ואם אין לו מלאכה לתת יותר קשהממנה, אך לא במלאכה אחרת  קלהאו  זההלעבוד במלאכה אחרת 

, שאז פועלים שהבטלה קשה להםן היו " על מחצית היום, אלא אם כשכר בטלהלהם, משלם להם "
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" ולא קבע סתםשכר עובד " ודנו הראשונים והפוסקים:. " על כל היוםשכר מושלםחייב לשלם להם "
עמו את סוג העבודה, ובתחילת העבודה נתן לו עבודה קלה, האם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה 

האם רשאי לומר  - סיים את העבודהת , ובתוך תקופת השכירומסויימתשכר פועל לעבודה ה, יותר קש
 קשההאם רשאי להטיל עליו עבודה , אדם אחראו אצל  במקום אחר אך מסוג זהלו להשלים עבודה 

 , יאמר תהיליםאו  ישב ללמודהאם רשאי לומר לפועל שבזמן הנותר , לתוספת שכר בתמורה יותר
האם רשאי  ,עבור הזמן שעבד אאלאינו דורש מהמעביד שכר והעובד  בחצי היום, נסתיימה העבודה

, לא נסתיימה העבודהשכר פועל לעבודה מסויימת ו, קלה יותר רתחעבודה אהמשיך בהמעביד לכופו ל
 , [אינו מסוגל לבצע עבודה זו]ומה הדין אם נתברר שהפועל קלה יותר האם רשאי לתת לו עבודה אחרת 

ימודים ללמד בכתה אחרת שיותר האם מותר למנהל לחייב מורה באמצע שנת הל :מלמדים ומורים
אב ששכר מורה פרטי לבנו, וחלה הבן, האם יכול להטיל על המורה ללמד תלמיד אחר , קשה ללמד בה

האם מותר פועל תחזוקה במוסד: , העברת מורה מתפקיד של "מחנכת" למורה "מקצועית", במקום בנו
בודות במשק בית, האם מותר נשכרה לע העסקת נשים: לבעל הבית לתת לו לתקן מכשירים מביתו.

"מנהג  משום חיוב, פיצוייםזכאית להתפטרה לאחר לידת ילד נוסף, האם , לחייבה לצאת גם מחוץ לבית

 עולמות, רפה  [א, יד]  בהלכות שכירות פועלים[ המדינה"

ה הסכמי שכר קיבוציים וזכויות חדשות כתוצאה משבית ת, חובות וזכויו] ההלכתי התוקפ השבית

 משפט שלום, תשע"ח ]האם מחייבים הלכתית

 בינת המשפט, תשע"חמנהג נתינת תשר ]'טיפ'[ לעובד 

 משפט שלום, תשע"ח  ?מה דינו -עובד תקופתי על בסיס יומי 

 []פועל שכיר יום וקבלן, כיצד מגדירם אותםמהסכם שכירות פועלים לפני תחילת העבודה חזרת 
 עלון המשפט, תשע"ח )חלק א'(

תשע"ח  עלון המשפט,  ]העסקה פרטית או ציבורית, פועל עני[ תחילת המלאכההמעסיק אחר חזרת 

 )חלק ב'(

]ההבדל בין "פועל" ל"קבלן", מתי אסור גם  חזרת פועל מהסכם עבודה אחר תחילת המלאכה

 עלון המשפט, תשע"ח )חלק ג'(לפועל לחזור, חזרה ב"דבר האבד"[  

]חתימה על הסכם "קנין סודר" או "קנין כסף" או "קנין שטר"  חזרת פועל מהסכם עבודה אחר

  עלון המשפט, תשע"ח )חלק ד'( כיום[

 

 עבד כנעני נושא בפרשה:

 

מעדני אשר,  מנות בפורים[]בישולי עכו"ם, לבשל עבורו ביו"ט, לשלוח לו הלכות הנוהגות בעבד כנעני 

 תשע"ג

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשעכא, כא[  ]  )כי כספו הוא( קנין כסף בעבד כנעני 

נועם אליעזר,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  כא, כא[]  )כי כספו הוא(עבד כנעני מכה כדי להמית  מכה

 תשע"ח

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   כא, כא[]  )כי כספו הוא(מכה עבד כנעני בסכין או באגרוף 
 ד"אשר ליהודה, תשע  [ כא, כו]יציאת עבד כנעני לחירות בראשי אברים  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זהאם עבד כנעני חייב למול את עצמו? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דקריאת מגילת אסתר כשבעל הקורא היחיד הוא עבד כנעני  

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשעכא, כו[  ]  )יציאה בשן ועין( הוציא לעבד שן ואח"כ תיקנה 

 ע"הגר"א עוזר, תש  [ כא, כז]יציאת עבד כנעני לחירות בשן ועין  

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשעכא, לה[  ]  [אנוס, שמא יקניטנו] שהזיק, לחייב את אדונו עבד כנעני 
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 )ושוחד לא תקח(איסור שוחד  נושא בפרשה:

 

, משני הצדדים במידה שווהשוחד , ]טובות הנאה לעובדי ציבור דיני שוחד בשפיטה ובמגזר הציבורי
לדיינים , איסור נתינת שוחד שוחד לפני עור לא תתן מכשול", לתת שוחד כשיודע ששמעון בעל דינו נתן

דן  "שוחד מאוחר", קיבל מתנה ולאחר מכן נותן המתנה בא לדון בפניובעלי תפקיד ציבורי, או גם ל
קבלת משלוח מנות על ידי רב , רת השוחדחיוב החז, "שוחד דברים", ולאחר מכן קיבל מבעל הדין מתנה

ביטול תוצאות בחירת רב , איסור שוחד בנשים ]שהרי אשה אינה יכול לדון[, המשמש כדיין בקהילתו
עובד ממשלתי שנדרש לסייר בשטח כדי לחוות דעה מקצועית , שוחד קבלוהמצביעים מ שחלק כשנתברר

 בבית חולים מנהל מחלקה , גשה תלונהלאירוח וסעודה מהגורמים שעליהם הו הבשל תלונה, וזכ
שהכניס תרופה מסויימת לבית החולים משיקולים מקצועיים, האם רשאי לקבל לאחר מכן מתנה 

האם מותר לרופא שהמליץ על מנתח לקבל ממנו מתנה, כהכרת טובה על שהמליץ , ממפעל התרופות

 שפח עולמות,   תורה והוראה, תשע"ו  ב"תורה והוראה, תשע  [ כג, ח]  )כי השוחד יעוור פקחים(  [עליו

ודנו הפוסקים  .זו מצוה בפירוש ן"והרמב ם"הרמב "דינים", ונחלקו נצטוו על נח בני] דיין גוישוחד ל
האם , כרי שוחדוכרי ליטול שוחד, והאם אסור ליהודי לתת לנוהאם כתוצאה מכך יש איסור לדיין נ

רל" את כרי כדי "לנטואם רשאי יהודי לשחד שופט נ, הדין אמת לדון מנת על כרי לקחת שוחדונאסר על נ
נתינת שוחד כאשר הצד שכנגד כבר נתן שוחד , כרי להצדיק את בן דתווהנטיה הטבעית של השופט הנ

האם יש הבדל בין שוחד בדיני ממונות בין שני בעלי , כריונתינת שוחד בתביעה לגביית חוב מנ, לדיין
ינת שוחד על ידי בירור העצה להתיר נת, דינים, לשוחד בתביעה כנגד יהודי שעלולה להסתיים במאסר

נתינת שוחד לעובדי , כריווור", שלא נאסר בנישליח ]לאוהבו של השופט שיתנו לשופט[ "לפני דלפני ע
 דברי, ההבדל בין נטילת שוחד לנתינתו, חילול ה', לכותא דינאינא דמד, ציבור ופקידי ממשלה נכרים

מופלגת של גדולי ישראל מאבק זהירותם ה, בלתי טבעי סגולי" "ענין היא השוחד שפעולת איש החזון
מבט האמת להתעלות מ"שוחד" הנגיעות המפריעות  -שורש המוסר , הקב"ה "לא יקח שוחד", שוחד

 משנתה של תורה, תשע"ו  שפחעולמות,    שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד  לעבודת ה'[

 ו"תשעבינת המשפט,   [ כג, ח]נטילת שכר בוררות משני הצדדים, האם דינה כשוחד  

 ]כג, ח[ (תיקח לא ושוחד) ?בעולם נברא מה ולשם מגיע היכן עד, השוחד של הגדול כוחו סוד מהו

 ה"תשס ,רוזנבלום הרב שיעורי

 

 

 (וא תבשל גדי בחלב אמ)ל  בשר בחלב נושא בפרשה:

 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"הבשר בחלב לבני נח  

]סדר הדברים בפסוק, וסדר הבאתם האם אכלו המלאכים אצל אברהם אבינו בשר בחלב? 
בני נח אינם מצווים על בשר בחלב, אברהם לא לאורחים, חלב לפני בשר, דעת השטמ"ק שאכלו יחד, 

הפריש את אורחיו ממאכלים המותרים להם, האם אברהם בישל להם בשר בחלב, איסור בישול בשר 
בחלב מדרבנן בכלי שני או בבשר חיה, איסור חלב לבן נח מדין אבר מן החי, היוצא מן האסור אם מותר 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' צ(  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   מעדני אשר, תשע"ז  שלמים מציון, תשע"זלבן נח[ 

 תשע"ו  נוה ההיכל, תשע"ב  אכילת בשר אחרי גבינה 

 נר יששכר, תשע"ג  האם מותר לאכול בחג השבועות בשר אחרי גבינה באותה סעודה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  אכל גבינה אחר אכילת בשר, האם רשאי להמשיך ולאכול גבינה

 בפהשנדבק שומן ההמתנה הוצאת טעם , עד הסעודה הבאה, ]המתנה בין אכילת בשר וחלבבשר בחלב 
מסוף אכילת הבשר או מסוף הסעודה , זמן ההמתנה בין אכילת בשר וחלב, ן השינייםאו שאריות בשר בי

אכילת תבשיל חלב אחר , מנהג להמתין חמש שעות ומשהו, הספק אם עבר זמן  ההמתנה, בשריתה
בירך על , אחר בליעת כדורי ויטמינים בשריים, זמן ההמתנה לחולים וקטנים, תבשיל בשר ]וכן להיפך[

ונזכר שעדיין לא עבר זמן ההמתנה מאכילת הבשר האם רשאי לטעום כדי שלא תהיה  ימאכל חלב
המתנה בין אכילת חלב ומוצריו לאכילת בשר מדינא דגמרא, דעת הזוהר, והמנהג הלכה , לבטלה ברכתו
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ההמתנה אחר אכילת , דין גבינות צהובות ומלוחות בזמנינו, ההמתנה לאחר אכילת גבינה קשה, למעשה
אם ה ,מתי ראוי לאכול את מאכלי החלב בחג, טעמי המנהג, מנהגי אכילת מאכלי חלב בשבועות , 'פיצה'

 עולמות, קמב   [שר וחלב יותר מכל השנהאפשר להקל בשבועות בזמן ההמתנה בין ב

האם להנפיק תעודת כשרות לבית מלון המסכים לא לבשל בשר בחלב, אך מאפשר לאורחיו 
 עולמות, רב  ימות[]הלעיטהו לרשע ו אכילת בשר עם חלב בצונן

  קול יעקב, תשע"ו)לא תבשל גדי בחלב אמו(   שאלות מצויות בעניני בשר בחלב 

)לא  [יתאיעוף דרבנן אך אבר מן החי דאור]מאה רותחת ומת, אסור בהנאה תרנגול חי שנפל לח

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  תבשל גדי בחלב אמו(

הגר"א גניחובסקי,   )לא תבשל גדי בחלב אמו( [חם מאוד, מר מאוד]אכילת בשר בחלב שלא כדרכו 

 תשע"ו

ר אכילת פיצה עם גבינה צהובה, ]הפסק שינה, מנהג עולי גרמניה, אחהמתנה והרחקה בין בשר לחלב 

  פניני אי"ש, תשע"ח [האם יש מעלה בהמתנת מעת לעת

   ד"עומקא דפרשא, תשע [ כג, יט]המתנה והרחקה בין בשר לחלב  

 מעדני אשר, תשע"ז  ג, יט[]כהמתנה והרחקה בין דגים לחלב 

]קריאה לאור הנר בשבת, קריאה של רשות בדיקת העמדת 'שומר' להשגיח בין אכילת בשר לחלב 

שלמים מציון,  ט[]כג, י )לא תבשל גדי בחלב אמו( סכין לאחר שחיטה, מעשה מצוה, אכילה לפני ערבית[

 תשע"ז 

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

האם יש איסור ו מי שמסופק אם עבר שש שעות מעת שאכל בשר האם מותר לאכול חלב?
 מעדני אשר, תשע"ו  ]כג, יט[ )לא תבשל גדי בחלב אמו( לעלות לרגל ע''י רכיבה בסוסים?

 ב"מעדני אשר, תשעכג, יט[  ] )לא תבשל גדי( נה באכילת דגים עם גבינה? האם יש סכ
 ע משה, תשע"זוישמ ]סלט טונה מוכן[בשר שנתעלם מן העין 

 מאיר דרך, תשע"ח ]שווארמה[בשר שנתעלם מן העין 

 אורייתא, תשע"זאוצרות בשר בחלב בבהמה ועוף שנבראו בספר יצירה  
 

 (ורפא ירפא) רפואה נושא בפרשה:

 

 שבילי פנחס, תשע"ו ויה[פ]פ' דגושה ופ' ררפואת הרופא ורפואת הבורא 

      ו"שלמים מציון, תשעכא, יט[  ]  )ורפא ירפא( רפואת עם ישראל בידי הקב"ה 

 ב"אורייתא, תשע    ג"עומקא דפרשא, תשעכא, יט[  ]  )ורפא ירפא(החיוב לרפאות והמצוה להתרפא  

 ו"תורה והוראה, תשעכא, יט[  ]  )ורפא ירפא(עיסוק או מצוה   -רפואה 

 עולמות, קצאכא, יט[  ]  )ורפא ירפא( תרומת אברים 

 מעדני אשר, תשע"ו ב"מעדני אשר, תשעכא, יט[  ]  )ורפא ירפא( ריפוי ברפואות שהוזכרו בש"ס 

 ן, תשע"גהרב ארנו-דפי עיון  [ כא, יט]כשיקול רפואי   -אחרי רבים להטות 

]כניעה לאויב כדי לא למות ברעב, חילול שבת על חיי שעה של חולה, חולה במצב של חיי שעה  חיי שעה
ת אורך חיי שעה, אחוזי האם רשאי לקחת סיכון גבוה בטיפול רפואי כשיש סיכוי לחיי עולם, הגדר

הסיכון המותרים, חובה או רשות להסתכן, טיפול בתרופה נסיונית, רופא יהודי או רופא גוי, קדימויות 

 עולמות, שלא  בהצלה[
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מעדני ]כא, יט[ )ורפא ירפא(  מדוע טוב שברופאים לגיהנום, והלא ניתנה רשות לרופא לרפאות?

 בארה של תורה, תשע"ז   אשר, תשע"ו

 ד"הגר"א גניחובסקי, תשע קדימות בהצלת עבד בכדי להציל אדונו  

 ו"מעדני אשר, תשע האם חולה יקום לפני רב שבא לבקרו? 

]איסור מחיקת ה'   ולה במחלה מדבקת, ששורפים כל חפציו?חהאם לאפשר הנחת תפילין ל

 במשנת רש"י, תשע"ב בגרמא[ 

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ד  ניתוחי מתים ללימודי רפואה

מעדני   אדם שנשבע שלא יגלה רפואה שגילו לו, האם מותר לו לספר במקרה של פיקוח נפש?

 אשר תשע"ב

האם רופא חייב , בשל עיסוקו ברפואה מצווה שברפואה, בפטור רופא מקיום מצוות]רופאים ומצוות 

 תורה והוראה, תשע"ז [למצוא רופא מחליף שיאפשר לקיים מצוותיש חובה האם , בתפילה

 עולמות, נ  ]שחיקת סמנים, מתוך שהותרה לצורך, אוכל השווה לכל נפש[רפואה ועישון ביום טוב 

א לרפא ולא לייאש, מלכות ברפואה מלך ]רפואת גוים, רשות הרופרפואת עם ישראל בידי הקב"ה 

 שלמים מציון, תשע"ו פורץ גדר[

]לא הערוד ממית אלא החטא, חזרה בתשובה ותיקון החטא בעניני רפואה  -בטחון והשתדלות 
מכאן שנתנה רשות לרופא, היכן נמצאת "נקודת האיזון" העומד בשורש המחלה, מאידך 'ורפא ירפא' 

בין הבטחון לבין ההשתדלות בשעת מחלה, חזקיה המלך שגנז את "ספר הרפואות, דברי הרמב"ן "מה 
חלק לרופאים בבית עושי רצון ה', חובת ההשתדלות ברפואה "אלטרנטיבית", האם מותר לחולה מסוכן 

רפואה "אלטרנטיבית, חולה שקיבל הפניה מרופא לגשת למיון להימנע מרפואה "רגילה" ולקבל טיפול ב
בקול מי ישמע, כאשר לא ידוע על בעיה  -ורבו שנתן לו רפואה כלשהי ובירכו ברפואה שלימה  -בשבת

רפואית, האם צריך לבצע בדיקת אולטרא סאונד וסקירת מערכות בזמן ההריון, או שאפשר לסמוך על 
ל חולים שלא נראה בדרך הטבע שיש סיכוי לרפואתם, האם יש תפילה לה' וברכה מחכם, תפילה ע

  עולמות, רפב בביטוח חיים חסרון בבטחון, חובת ההשתדלות לפרנסת משפחתו לאחר אריכות ימיו[
 )חלק ב(

 

 :תפילה על החולה

 

 מעדני אשר, תשע"התפילה על חולה שאין ידוע מה מצבו   

 מחמדי התורה, תשע"ב  הזכרת שם החולה בתפילה עליו 

 נוה ההיכל, תשע"ג  תפילה על חולה סופני המתייסר 

עומקא    [תפילה בביקור חולים ,תפילה על מיתה ,כפרה רפואה מיסורי ,על עצמו] על חולה תפילת

 דפרשה, תשע"ג

 מעדני אשר, תשע"ה   ברך בשבת לחולה שאין בו סכנהמי ש
 

 :רפואה לא קונבנציונלית

 

 תשע"ז   נוה ההיכל, תשע"בלב, ה[  ]  ]רפואה שאינה טבעית, מכומר[ וריפוי בעבודה זרההצלה 

מכשף, השבעת מלאכים לרפואה, שמות קדושים, היפנוזה ]מרפא נכרי  נסתרים כוחותריפוי ע"י 
 אוצרות אורייתא, תשע"ח [ ים תהיה, תמרפואית

בארה   סגוליות, בשבת ובחול[ האם מותר להעזר בדרכי ריפוי]ות סגוליות שימוש ברפואה וברפוא

   נוה ההיכל, תשע"ד   של תורה, תשע"ג
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אינה רפואה גמורה כבד שלו, המחצר  להאכילו , האםמי שנשכו כלב שוטה] רפואה סגולית בשבת
ספק לבין  ספק רפואההחילוק בין , ספק נפשות דוחה שבת, להתיר לו איסור בהמה טמאה על כך

בעשיית  במלאכה דאורייתאהאם מותר לחלל שבת , סכנה התובע שיעשו לו סגולה חולה שיש בו, נפשות
לצורך עשיית רפואה  דרבנן איסור, ]כאשר אין החולה תובע[ שיש בו סכנה רפואה סגולית לצורך חולה

]לשלוח קוויטל  תפילת צדיקיםחילול שבת לצורך , שאין בו סכנהולחולה  שיש בו סכנה סגולית, לחולה
גזירת שחיקת סממנים , בשבת הומאופטיתרפואה , התייעצות עם חכםאו לצורך  ילה[,שם לתפ -

, ודין לחישה בשבת לרפואה ]בחולה שאין בו ]איסור צידה[ לוחש על נחשים בשבת, ברפואה סגולית

    עולמות, פח [ לחש בשבת לעין הרע, אם גזרו בו משום שחיקת סממנים -סכנה[ 

]אין בה ממש, הוחזקה כמועילה, אליהו לרפואה סגולית  ]או שאר איסורים[האם לחלל שבת 
יטל ושנטמא לבן הצרפית, תמים תהיה, כתיבת השם ע"י דוד לסגירת מי התהום, כתיבת שם חולה בקו

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נב()נח איש צדיק תמים( ]ו, ט[   לצדיק בשבת[
 ד"נוה ההיכל, תשעמשלוח קוויטל בשבת לצדיק עבור חולה   

 

 תשלומי נזיקין נושא בפרשה:

 

   (  יזאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ]ניזק בנר חנוכה, נזק ע"י מצוה[ניזק מסוכת חברו 

 א"הגר"א עוזר, תשע  [ כא, יח]תשלומי חבלות  

דם המזיק חייב "בין א", ישן, בין מזיד, בין ער, בין שוגגאדם מועד לעולם, בין ] אדם המזיק באונס
חייב אדם המזיק, מה מוגדר "אונס גמור", גמור ונחלקו הראשונים האם גם באונס  ,ובין ברצון"אונס ב

נדונים , שהזיקאו מפני  לניזק ממון, שהפסידחיוב אדם המזיק מחמת , המזיק בשנתו חייבמתי 
יתומים , האם חייב על הנזקים שגרם,  ברוח שאינה מצויהנפל מגג , מעשיים בחיובי אדם המזיק באונס

, אומנים שגרמו נזקים במלאכתם, וסברו שהיא של אביהם ואכלוהשאביהם הניח להם פרה שאולה 
, ונגרמה שריפה, ושכח לכבות את הנר שתויחזר מבית המשתה , האם חייבים לשלם מדין אדם המזיק

ב לשלם הניח משקפיו על ספסל פנוי שלידו, ובא אדם אחר והתיישב עליהם ושברם, האם חיי, האם חייב
מגיה שפסל תפילין שנתנו לו להגהה, האם חייב שילדה מונית וגרמה נזק, אשה , על נזקי המשקפיים

 עולמות, רמג  [ כא, כג]  לשלם דמי בנזק[

נכנסים והיוצאים" ולא ניתן למחות מחמת מדוע ניתן למחות מחמת "קול המטרדי רעש, ]נזקי רעש 
 לצרכי מצוהשימוש בבית  , רעש הנובע משימוש "מוגן" בתקנת יהושע בן גמלא, "קול פטיש וֵריַחים"

]של עשן, ריח או רעש[  נזק בלתי נסבלהמוחזק לעשות מלאכה שיש בה , ]בית כנסת או תלמוד תורה[
 חולה רשאי למנוע משכניו לגרום רעש, את הנזק חייב לסלק -ובא לגור בשכנותו אדם שניזוק מכך 

דברים שרוב בני אדם רגילים המפריע למנוחתו. וכתב החזון איש, כי דברי הריב"ש לא נאמרו על 
הפעלת מזגן בימי  נזקי רעש בין שכנים: , אלא רק על מה שאינו מעיקר השימוש בדירה.לעשות בביתם

משיכת חוטי הליל,  מקלחת לאחר חצות, הלילה תינוקות הבוכים באמצע, הקיץ כל שעות היממה
משחקי ילדים , לימוד נגינה או שמיעת מוסיקה בשעות מאוחרות, כביסה חורקים באמצע הלילה

רעש הנגרם מאולם שמחות הנמצא , במרפסת פתוחה הסמוכה לדירת אשה הנמצאת בשמירת הריון
עשיית שמחה בבית באופן , בתי מגורים[בסמוך לשכונת מגורים ]ומה הדין אם האולם נבנה קודם שנבנו 

שירת זמירות שבת עם בחורים עד אחר , פתיחת בית כנסת או תלמוד תורה בבנין משותף, חד פעמי

 ה"יתרון דעת, תשע    עולמות, רפט  [ כא, כג] בניית סוכה בשעות המאוחרות של הלילה[, חצות

 ה"בינת המשפט, תשע  [ כא, כג]תשלומים בגרם נזק  

 ד"משא ומתן, תשע רו  נהג ברכב והתיז מים משלולית על בגדי חב

)ולא ישמרנו בעליו שלם   האם חייב? ,על הרצפה וודרך על משקפיים שהילתפילה העיר את חברו 

 מעדני אשר, תשע"ו  ]כא, לו[ישלם( 

 ד"הרב ארנון, תשע-דפי עיון     ה"אורות הגבעה, תשע  שומת נזקין 

 ד"נוה ההיכל, תשע   ]גרמא בנזיקין[ במקום סוכר, והתקלקל המאכל  מכר מלח

  ד"ינת המשפט, תשעב   ]גרמא בנזיקין[ עובד שגרם נזק למעבידו 
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 המצוות בפרשה, תשע"ו ]קרן שן ורגל[מצוות בית דין לדון בנזקי בעלי חיים 

 ד"אורות הגבעה, תשע    ]הכשרתי מקצת נזקו[ הקשר בין המזיק לנזק 

 ג"הרב ארנון, תשע-דפי עיון    ]היזק שאינו ניכר[ נזק מחיקת קבצי מחשב 

בינת   וח חוקי ערכאות[]כשע"פ החוק ניתן לתבוע זאת, דיון בבי"ד מכתביעת "עוגמת נפש" בבי"ד 

  המשפט, תשע"ז

 ונגרמה שריפההוצאות הדלקת נר חנוכה עם המשפחה המארחת, אכסנאי המשתתף ב
 מעדני אשר, תשע"ג האם צריך להשתתף בתשלום הנזק? מהחנוכיה,

 אשכול יוסף, תשע"ו תשלום על נזק שגרם בילדותו 

מבוטח , ברכב ההנזקהנפגע, כיצד שמים את ן הפגיעה ברכב וקית]שור, אדם, אש, נזקי ממון ברכב  

 תשע"ז  ג"תורה והוראה, תשע   [חברת ביטוחב

]מנא תבירא  הקשר בין חיוב אדם לנזקי אש, אשו משום חציו, צום ט' באב, ואבלות המן על בתו

    (עח )עמ' אספקלריא, תשע"   תבר[

]כתב ערבות שפורטו בה סוגי נזק, וניזוקה הסחורה בנזק אחר, קיבל  חיובי ערב בנזק שאינו מצוי
עליו אחריות נגד שוד בספינה ובעל הספינה בעצמו שדד, הרחבת הערבות למקרים מצויים, המשמעות 

 נוה ההיכל, תשע"ו  לגבי ערבות יהודה[

   (טזאוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -גל עיני   מבט רוחני על ארבע אבות נזיקין

 

  (השב תשיבנו לו)  שה: השבת אבדהנושא בפר

 

, הטוען היתה בירושלים, הכרזה בבתי כנסיות ובבתי מדרשותאבן ] –בן אובד לאביו שבשמים השבת 

 פניני אי"ש, תשע"ח [קירוב

נוה   ]מרחק הראיה, אבדה קרובה שלא ראה אותה, סומא[ ?מאימתי מתחיל חיוב השבת אבדה

 ההיכל, תשע"ג

ביקטיבי, מצבו או מצב החפץ, ערך מבחן אוביקטיבי או סוזקן ואינה לפי כבודו, ] כל שבשלו מחזיר
, האם חייב לשכור פועל במקומו, כשאחרת יתכן ותיגנב, כשאחרת יתכן ויעברו סנטימנטלי, שני חפצים

 אורות הגבעה, תשע"ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו איסור מוקצה או טלטול בשבת[

  אשר ליהודה, תשע"ד  תקנת חכמים לפטור מוצא אבדה משבועה

 אורות הגבעה, תשע"ז  מדנא דמוכח[]פטור או הפקר, גילוי דעת, אואבדה מדעת 

בשעת אסיפת הגרנות, חביות באשפה  בואהחפץ שהונח במקום שאינו משתמר, כת] אבדה מדעת
ו, כסף לקחת מותרהפקר ו החפץ אםהעשויה להיפנות, פרה רועה בכרם עכו"ם, מסר חפץ לקטן, ה

, ילד שאיבד עודף בחנות, ערך בעלי ככתבים ונתגלו לגניזה שנמסרו יד כתבי ,גניזהב ישן בספר שנמצא
כסף שנשלח עם קטן במעטפה ואבד ונמצא ע"י גדול, אופני ילדים ברשות הרבנים, חפץ מחוץ לשירותים 

עולמות,  עובד זר ששב לארצו[ ציבוריים, חומרי בניה מחוץ לאתר בניה, חפצים ברכב נטוש, אופניים של

 רסט

יאוש שלא מדעת, מציאת מעות, שימוש במעות אבדה, אבדה שלא נודעו ] מצא כסף בדירה שכורה

 בינת המשפט, תשע"ד   בינת המשפט, תשע"ה בעליה, הוצאות פרסום למציאת המאבד מדמי המציאה[

)השב  ]כרטיסיה, שובר קניה, שטר חוב, יאוש, שטר למוכ"ז, ביש בו סימן[השבת אבדה במסמכים 

  עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מד(אחיך( ]כב, א[ תשיבם ל

]נטילת זכיה של שטר הגרלה שנמצא, הבדל בין סוגי הגרלות, בין  השבת אבדה בכרטיס הגרלה

 נוה ההיכל, תשע"ה   שותפים ויורשים, זכיה מכח המנהג[
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תירוצים  10]חפץ שבזמן שאבד היה שווה פרוטה, וכעת ירד לפחות משווה פרוטה או להיפך 

 ובסקי, תשע"דהגר"א גניח לקו' הרע"א[

גרועים" , "ודרבנן דאורייתא סימנים]בדיקת די אן איי בהלכה  -החזרת אבידה על פי סימנים 
ם", הסתמכות על סימנים מדאורייתא או מסברא, מגדרי עדות וטביעות עין,  ו"מובהקי ""בינוניים

ון באיסורים , צירוף סימנים לאומדנא, תוקפם של סימנים להוציא או להחזיק, בממסימנים ירוףצ
ובעגונות, בדיקת די אן איי , בדיקת רקמות, טביעת אצבעות, צילומי נשך שיניים, מדין סימן או מדין 

היתר עגונות בניני התאומים, קביעת לענין דיני אבילות וקבורה, ממזרות, ירושה וממונות, בירורי  רוב, 

  עולמות, קיח [יוחסין

חיוב השבת אבדה ע"י קטן שהגביה אותה, חפץ של הבעל ואבד לאשה ] הערות במצוות השבת אבדה
מי הבעלים לגבי יאוש, וכן כשאבד משומר, כשיכול להשיב רק אבדה אחת יקח את הראשונה את 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה [הגדולה את זאת שבעליה ידוע או אבדת כהן, יאוש בטעות

]טלטול מוקצה, לצורך קיום מצות השבת אבדה, ע"י אמירה לגוי, הבדל בין השבת אבדה בשבת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  בעלים כהן לבין מוצא כהן כשהאבדה בבית הקברות[

 נשיח בחוקיך, תשע"ושו"ת בעניני השבת אבדה מהגר"נ קרליץ שליט"א  

 דבר חוק ומשפט, תשע"השילם דמי חפץ שאבד, ולבסוף נמצא החפץ 

 תשע"ו  ה"מאור השבת, תשעהשבת אבדת גוי  

   מלאכת מחשבת, תשע"ז )וכן תעשה לכל אבדת אחיך( ]כב, ג[השבת אבדת נוכרי 

 [, כשהנוכרי התייאש, שילם על האבדה ונמצאה]כשישראל שומר על רכוש הנוכרי השבת אבדת נוכרי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  בדת אחיך( ]כב, ג[)וכן תעשה לכל א

 תשע"ה )חלק א(עלון המשפט,  ]עם סימן וללא סימן[המוצא חפץ שיתכן והונח שם בכוונה 

]לא תוכל להתעלם, השב תשיבם, אבדה האבדה ברשותו או אחריותו וחיוביו של מוצא האבדה 

 עלון המשפט, תשע"ה )חלק ב(ניזוקה[ 

י המצוי בשוק, מצא תפילין או ]חפץ סטנדרטהמקרים בהם רשאי מוצא האבדה למכור את האבדה 

 עלון המשפט, תשע"ה )חלק ג( חפצי מצוה[

עלון  ]אבדה מדעת, חפץ שאינו שמור, אבדה שאינה חשובה לבעליה[איזו אבדה חייבים להרים 

   עלון המשפט, תשע"ה )חלק ה(   המשפט, תשע"ה )חלק ד(

]כבוד הבריות, זקן, אשה, האם רשאי לוותר על כבודו ולהשיב, השבת אבדה ש"אינה לפי כבודו" 

  עלון המשפט, תשע"ו )חלק ו( טפל רק במקצת[יכול ל

]הפסד ממון, הפסד שכר, ביטול ץורה, ביטול מצוה, במקום השבת אבדה הכרוכה בהפסד כספי 

 עלון המשפט, תשע"ו )חלק ז(איסור[ 

]קנין חצר, בתוך קיר ישן, עתידה להימצא, ושאינה עתידה זכייה באבדה שנמצאה במקום פרטי 

 עלון המשפט, תשע"ו )חלק ח(להימצא[ 

 ו"דברי שיח, תשעעניני השבת אבדה  

]קטן המגביה אבדה, אבדה יקרה ואבדה זולה, אבדה זולה של כהן, המצווה עניני השבת אבדה 

   עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קכח()השב תשיבם לאחיך( ]כב, א[   כשאינו מוצא את הבעלים[

]מדוע דווקא אבדת 'אחיך'? מה התחדש במילת ? 'מדוע נכפלה מספר פעמים פרשת 'השבת אבדה

 )השב תשיבם לאחיך('שה'? מהו הקשר בין מצווה זו למצוות שילוח הקן? מהי ההשבה החשובה ביותר?[ 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג א[ כב,]

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זקיזוז חוב באי השבת אבדה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זתשלום על השבת אבדה 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47168
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_74.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/118_OKK.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/118_OKK.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/13_71_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/13_71_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_67_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_68_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_68_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_70_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_70_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_71_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_71_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_71_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_72_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_64_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_64_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_65_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_65_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_66_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/40_66_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_77.pdf


 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 משפטים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

ת השבוע שפר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 שאר עניני הפרשה: 
 

   (קיא)עמ'  אספקלריא, תשע"ח  ]כא, א[ )ואלה המשפטים(חשיבות מצוות שבין אדם לחברו 

חבלה הרת ממזר ולתועלת יתומים, ט]גזילה וגניבה למצוות שבן אדם לחברו שהותרו מחמת הצורך 
ירור בשומרי המקדש שהיו נרדמים, הלבנת פנים כשהאחר התחיל, ביזוי אדם לתועלת, ניבול המת לב

 מנחת אשר, תשע"חירושה[ 

מדי שבת,  ]כא, א[ )ואלה המשפטים, ברש"י( ]חשיבות ההכרה שהמצוות הן רצון ה'[אף אלה מסיני 

 תשע"ז

 ט"תשס ,רוזנבלום הרב שיעורי  ]כא, ה[ )אהבתי את אדוני( [עמך לו טוב כי] בבושתו האדםגודל צער 

אשכול    [ כא, ו]  )ורצע אדוניו את אזנו(  [אוזן זו ששמעה בהר סיני]  ?מדוע לא רוצעים אוזן כל עבריין

 שבילי פנחס, תשע"ז    תשע"ז   ג"יוסף, תשע

משנתה של תורה,   [כא, ו] את אזנו( )ורצע אדוניו ?מדוע רוצעים אוזן ולא יד שביצעה את הגניבה

 (ח )עמ' פטאספקלריא, תשע"    שבילי פנחס, תשע"ז   תשע"ו

]כא,  )יצא בגפו( ]אפרושי מאיסורא[משך אדם בחוזקה מכביש מסוכן, ונקרעו בגדיו, האם ישלם? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וד[ 

)ואשר לא צדה... ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה( לרוצח בשגגה בגלותו לעיר מקלט? במה מתכפר 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו ]כא, יג[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כג( )וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה( ]יד, כא[איסור הריגת גוי 
 )וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה( ]יד, כא[ ]פליטים מאזורי מלחמה[קריאה להצלת חיי גוים 

  (גשע"ח )עמ' כאספקלריא, ת

מתי  , דאיכא פסידאובמקום , במקום דליכא פסידא, עשיית דין עצמית]  עביד איניש דינא לנפשיה
נגזל ממנו 'חפץ מבורר שהוא שלו', כשהחפץ אינו בעין בהחלטה חד צדדית, מותר לעשות דין לעצמו 

, ל לברר בדין ששלו הוא נוטלכאשר מי שעשה דין לעצמו אינו יכו, ורוצה ליטול ממון המגיע לו לפי דעתו
או לעכב ]"זכות עיכבון"[ נכסי חברו מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה',  לתפוס משכוןהאם מותר 

מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה', פניה לערכאות , מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה' -שנמצאים בשליטתו 
מדין 'עביד איניש דינא גנב לידי המשטרה  מסירת, כשאין די הוכחות לזכות בתביעה על פי דין תורה

מדין 'עביד איניש דינא היזק רוחני  מניעת, מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה'להכות או לקלל , לנפשיה'
קנה חפץ פגום ]על פי טענתו[ ורוצה להפגין ולעורר דעת קהל נגד המוכר, האם רשאי לעשות כן , לנפשיה'

 עולמות, צבכא, כב[  ]  מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה'[

 ו"שלמים מציון, תשע  [ ל-כא, כט]תשלום כופר בשור שהמית  

כול להציל, רודף הצלה באחד מאבריו, עובר רודף, הריגתו כשי] 'רודף'ודין  – 'בא במחתרת'גנב ה

 עומקא דפרשה, תשע"ח ן לו דמים( ]כב, א[מת, איוכה ה)אם במחתרת ימצא הגנב ו   בעדים[

"א גניחובסקי, הגר ]כב, ג[ )אם המצא תמצא בידו הגניבה(גניבה מתוחכמת ע"י שנים, ממי גובים 

 תשע"ו

]כב,  )אם המצא תמצא בידו הגניבה( גם אם הפקיר ואבד, ובהוצאה מרשותו  'חמשהארבעה ו'חיוב 

 נועם אליעזר, תשע"ח ג[

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע[  כב, ה]סדרי הצלת כתבי קודש בבעלים ובשואל  
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יפטר בטענה ההאם יכול ל הזיק חפצים מבוטחים,, תשלומי נזק, ירושה, השבת אבדה] ביטוח בהלכה 
ק וגם מזיהאם הניזק רשאי לתבוע תשלום כפול גם מה, מחברת הביטוחקבל פיצוי הניזק משבין כך 
 -הביטוח דמי תשלום , קשנגרם לניז ההפסדאו על מעשה הנזק, על תשלומי נזיקין , הביטוחמחברת 

ונשרף בית מבוטח על ידי שוכר , המבטח למבוטח בגין הנכסשנעשתה בין  עיסקה, או עבור הנזקעבור 
]ונפטר מתשלום למשכיר בטענת אונס[,  השוכר ששילם את הביטוח, מי מקבל את דמי הביטוח: ביתה

רכב הת שנגרם בזמן שאל עבור נזק השואל בתשלומי הביטוחחיובי , נשרף שלושהבית  המשכיראו 
בית  רושה:, העדר תביעות ביטול ההנחה עלביטוח בגין התוספת דמי , דמי הפוליסה שממנה נהנה]

דין בכור , האם הבכור נוטל פי שנים בכספי הביטוחולפני החלוקה נשרף, שנפל בירושה מבוטח 
בר קיבל ם כ, את ביטוחליהודי המבוטח בחבר, בחפצים מבוטחים השבת אבידה, בפוליסות ביטוח חיים

ספרי תורה , ישראל חוטברת ביחח בטו"ם המבוהשבת אבידת עכ, המאבד דמי אבידתו מהביטוח
תשלום חברת ביטוח על האם מחוייבים לקנות בכסף שנתקבל דווקא ספרי תורה ] ,שנגנבו מבוטחים

כב, ה[  ] [אם הם כדמי תשמישי קדושה או כספים של בית הכנסת, התשמישי קדושה לבית הכנסת

 עולמות, קמ

 ה"זרע ברך, תשע  [ כב, ו]רים  גדר חיובי תשלום בשומ

ר"א גניחובסקי, הג ]כב, ו[ )וגונב מבית האיש(סייע בנשיאת מזוודה, ועמד ונגנבה ממנו, האם חייב? 

 תשע"ו

 ד"מעדני אשר, תשעכב, ו[  ]  [קדוןיאונס בפ]  שומר שכר שנרדם, האם פטור?

)כי יתן איש אל רעהו  []הבדל בין מסירה לבין שמירההאם המפקיד צריך לומר לשומר, לשמור? 

 נועם אליעזר, תשע"ח ]כב, ו[ חמור או שור(

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ כב, ח]גנב הקדש מבית בעליו, ונשאלו הבעלים על ההקדש  

 ה"נוה ההיכל, תשעכב, יא[  ]  [אך לא ארע נזק] תשלום שכר לשומר שלא שמר 

 ב"מעדני אשר, תשע  [ כב, יד]פטור בשואל   -בעליו עמו 

]משל רועה המציל עדרו  ]אש תמיד תוקד על המזבח[עצת הרמ"ק המובאת בשל"ה לבטל יצה"ר 

הגר"א גניחובסקי,   ]כא, יד[ )מעם מזבחי תקחנו( משריפה, ודיון הלכתי באופן שהשדה אינה הפקר[

 תשע"ז

 ד"מעדני אשר, תשע[  ככב, ]  תונה( )וגר לא אונאת גר המתנהג שלא כהוגן 

 ה"א גליציאנער שטיקל תורה, תשעכב, כ[  ]  [אפליה מתקנת] הציוויים המיוחדים למען הגר 

]כשהם עשירים, כשאינם תובעים, מוחלשים אחרים, מנה והיתום הציוויים המיוחדים למען האל

 רוממות, תשע"ז  ]כב, כא[)כל אלמנה ויתום לא תענון(  העונש[

, האם חייב לחלק ]המפריש כסף לקרן צדקה פרטית, ומזדכה במס עליהת צדקה פרטי ןבל תאחר בקר

 תשע"ו  ג"נוה ההיכל, תשע  [ כב, כא]  את הצדקה מיד, או תוך שלשה רגלים, מתי עובר על "בל תאחר"[

אם כסף ) ]לחיות עם השני שוה בשוה, בעל חסד ולא בעל גאוה[המסר החינוכי במצות הלוואה לזולת 

   (ט'אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -נחל אליהו כב, כד[  ]  תלוה(

 ה"וישמע משה, תשעכב, כד[  ]  )אם כסף תלוה( גל חובות בגמ"חים חיוב הלוואה למי שמגל

 )אם כסף תלוה את עמי( ]האם יש מצוה לקחת עבוט כדי להחזיר[מצוות הלוואה והחזרת המשכון 
  דברי שי"ח , תשע"ז ]כב, כד[

 ה"מעדני אשר, תשע  [ כב, כד] )אם כסף תלוה את עמי( ?האם יש חיוב השאלת חפצים

תשלום החוב, ריבית בה המלוה מתפרנס מהחוב, ]ריבית בצורת קנס להביא לשלושה סוגי ריבית 

 דברי שי"ח, תשע"ז ]כב, כד[ )לא תשימון עליו נשך( ריבית בה המלוה נוטל הוצאות מניעת רווחיו[

האיחוד  ]כב, כה[ כסותו( -סותה )היא כהחזרת המשכון כשלעיתים הוא משמש כלי לאיש ואשתו 

 בחידוד, תשע"ו
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     ו"שלמים מציון, תשעכב, כח[  ]  )מלאתך ודמעך לא תאחר( איסור הקדמת הפרשת מעשר לתרומה 

 ה"מגישי מנחה, תשע

אוסף  -הפרשה המחכימה כב, ל[ ] )לכלב תשליכון( עד כמה ראוי לאדם להיזהר ממאכלות אסורים?

   (לוגיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' 

מעדני       ה"מגישי מנחה, תשעכב, ל[  ]  )לכלב תשליכון(השלכת טריפה לכלבים, האם היא מצוה?  

 תשע"ז   ד"אשר, תשע

 ה"אשכול יוסף, תשע  [ כב, ל]האכלת טריפה לקטן  

]תשלום בושת הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, בשונה מבושת הגנב,  השפעת בושת הגנב על חיוביו

במשנת הפרשה,   ]כב, לז[ )חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה, ברש"י( בושת החוטא[

 תשע"ו

 ד"אורות הגבעה, תשעכג, ה[  ]  )עזוב תעזוב עמו(זוב את השנאה ע

אוסף גיליונות ישיבת  -הפרשה המחכימה כג, ה[  ]  )עזוב תעזוב עמו(עזרה וחסד מקיימים גם בבית 

   (לחמיר, תשע"ח )עמ' 

 מת, תשע"חדברי א )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[ הרחקה מן השקר

, דרך מושלי משלים, לא להגזים בהספד, לא ]למטרות חינוכיותשינוי או המצאת סיפורי צדיקים 

 (ח )עמ' עהאספקלריא, תשע" )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[ [להרגיל קטנים לשקר, החשש מעיוות הדין

]הלבשת התובע והנתבע  אדםפרטי איסור שקר בבי"ד כדוגמא להבדלים בין תורת חיים לחוקי 

 פניני אי"ש, תשע"ח  מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[) ן בפני כס המשפט[, שוויזהיםמלבושים 

 ד"אשכול יוסף, תשעכג, יב[  ]  ?כיצד הוציא רבי בני ביתו בקידוש אחר פטירתו

)וביום שביעי  המותרים ואינו נח[ ]אדם הטורח במשך כל יום השבת בדבריםאיסור "תשבות" בשבת 

 (דח )עמ' סאספקלריא, תשע" כג, יב[  ] תשבות( 

אספקלריא,  )למען ינוח שורך וחמורך( ]כג, יב[ האם בשבת לדברי הכל צער בעלי חיים דאורייתא? 

 (ח )עמ' לאתשע"

 (ח )עמ' סאספקלריא, תשע"  טז[-]כג, יבשמירת שבת והמועדים קודם חטא העגל ואחריו 

מעדני   ]כג, יז[ )שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך( ?לעלות לרגלהדר בחוץ לארץ האם יש לו חיוב 

 אשר, תשע"ו

 תשע"ז  ה"מחמדי התורה, תשעכג, כה[  ] )ועבדתם את ה' אלוקיכם( תפילה דאורייתא או דרבנן 

]ערבים זה בזה, נשים במה קא זכיין, לימוד הלכות כיצד מקיים אדם את כל תרי"ג המצוות? 

אספקלריא, תשע"ח  ]כד, ז[ (ונשמע נעשה) [המצווה, ואהבת לרעך כמוך, מאן דסני לך לחברך לא תעביד

   )עמ' ח(  

   ה"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי  ]כד, ז[ (ונשמע נעשה) הנשמה עם הגוף בחיבור' ונשמע נעשה' מעלת

נפלאות   ]כד, ז[ (ונשמע נעשה) ]כמלאכים, מצווה ועושה[נעשה לנשמע  הקדמתכוונת ישראל ב

 שמשון, תשע"ו

)ויזרוק על העם, ברש"י( ]כד,  ?המזבח על מי זרק משה את חצי הדם ששם באגנות על העם או על

 (ח )עמ' מבאספקלריא, תשע" ח[ 

 )והנה אהרן וחור עמכם( ]כד, יד[   ]בהיותו בנה של מרים, זכה למשפט, מלכות[מעלתו של חור 

   (קטואספקלריא, תשע"ח )עמ' 

]שיירי המן, היה נבלע באברים, אוכל  מאלו מאכלים היה משה צריך להתנקות קודם מתן תורה?
שקנו מגויים, האם משה אכל מזון כזה שהצריכו לנקיות, התנקה מזוהמת אכילת אדם הראשון מעץ 

ח אספקלריא, תשע")ויכסהו הענן ששת ימים( ]כד, טז[   למים שהקריבו בהר סיני[הדעת, מקרבנות הש

 (נ)עמ' 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47168
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf


 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 משפטים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

ת השבוע שפר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 שקליםפרשת  :מענייני דיומא
 

יבור, ]מדוע תורמים דווקא מחצית השקל לקרבנות צהקשר בין פרשת משפטים לפרשת שקלים 

  שבילי פנחס, תשע"ז  אוזן ששמעה בהר סיני, רציעת האוזן ולא היד[ 

 ?לא בר"ח עצמו שבו משמיעים על השקליםמדוע פרשת שקלים נקראת בסמוך לר"ח אדר ו
 (ח )עמ' מזאספקלריא, תשע" , או קוראים בראשון[]האם מוציאים ספר תורה נוסף לפרשת שקלים

אוסף גיליונות ישיבת  -גל עיני   רוממות, תשע"ז ?מדוע תורמים דווקא מחצית השקל לקרבנות ציבור

   (יטמיר, תשע"ח )עמ' 

 הפטרת] זה חטא שקליו י"ע לעורר רצה המן וכיצד - יוסף מכירת לחטא כתקון השקל מחצית

 ג"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי  [שקלים

 עומקא דפרשה, תשע"בפורים ומחצית השקל  

 -חשבתי דרכי ע"פ משנת הגר"מ שפירא, זצ"ל    נר יששכר, תשע"ומעלת הקדמת שקלים לשקלי המן  

  (ד'אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' 

 תורה והוראה, תשע"ודיני מתן מטבעות זכר למחצית השקל  

 המצוות בפרשה, תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"ב  מצות מחצית השקל

]אם לא יכול להקנות, קטן שתרם מחצית השקל ונתערבב במטבעות אחרות, האם בטל ברוב? 
חסר בקרבן ציבור, יש דין ביטול ברוב במטבע, אין דין ביטול ברוב, ממון שאין לו תובעין, ע"י קנין 

 עשר עטרות, תשע"חדרבנן נעשה המטבע הפקר, קנין דרבנן אי מהני לדאורייתא[  

 זרע ברך, תשע"ו  ]האם עובר בלאו[העשיר לא ירבה במחצית השקל 

 זרע ברך, תשע"ז שקלים וקרבנות בזמן הזה

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]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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