
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( חינם )קישורים להורדה    משפטיםפרשת 

 

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

  

   מבית 'צוף' - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 בחוקיך חה אשי

 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 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 למות עו

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 ם פאר מקדושי

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 גר"א עוזר שליט"א שיעורי ה

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"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/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
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%99%D7%97%D7%94&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%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47582&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47582&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47582&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&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%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&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%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&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%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%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%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%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%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%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&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=
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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 נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 ראשית החוקה היהודית   -מצוות בין אדם לחברו  

 בית הדין   

 עבד עברי ואמה עבריה 

 רציעת אוזן עבד עברי המסרב לצאת 

 דיני עבודה 

 עבד כנעני

 שוחד איסור  

 בשר בחלב 

 ה רפוא

 תשלומי נזיקין

 דיני מזיק ונגיף הקורונה 

  נזקי שכנים

   השבת אבדה 

   הלוואה וגמ"ח 

   איסור נטילת ריבית

   ]שואל שוכר ושומר[דיני השומרים 

   חוזה ביטוח 

 נזק שהפך להצלה 

 הגר היתום והאלמנה במשפט 

 חובה מדאורייתא   -כפיית היצר 

   שאר עניני הפרשה...

 מענייני דיומא: פרשת שקלים 

 : משנכנס אדר מעניני דיומא

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47168
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

 

 פטירת משה   -ז' אדר 

 ם ייאקטואל  יםנושא

 מדור חדש: לבית ולמשפחה 

 

 ראשית החוקה היהודית -נושא בפרשה: מצוות בין אדם לחברו 

 

 

 לע"נ 

 אבי תורת המוסר 

 זצ"ל מסלנט ישראל ליפקין הגאון רבי 

 

]חביב אדם שנברא בצלם, לזכרו של הגר"י סלנטר שנפטר בכ"ה שבט, אין לאדם זכות לחיות על חשבון  לחברו    ת בין אדםשורש מצוו

עומק    על חשבון טרחת המשרתת, דבריו האחרונים עם בעל הפונדק להרגיעו שאין לחשוש מגופת נפטר[הזולת, לא ליטול ידים בשפע מים  

 (טזקובץ גיליונות, תש"פ )עמ'  -דעת

]הגר"ח פלאג'י הקפיד יותר בבין אדם לחברו, חזון אי"ש משמח גר ברחובה של עיר, לזכרו חיזוק במידת החסד ובעניני בין אדם לחברו 

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' יח(  חנווני צריך ללמוד הרבה תורה[של הגר"י סלנטר, שולחן ערוך חושן המשפט חי ולא מונח בארון, להיות 

לקיים מילי דניזקין, גמילות חסדים ואדם המזיק בכפיפה    –]האם כולנו דיינים, דרכה של תורה, חסידות אמיתית  ממון ויראת שמים  

  –יפת בננה לרחוב, הסוד של פרשת משפטים  ת 'בור' ולזרוק קלגנבת במעיל פרווה, טעימת מאכלים בחנות ללא רשות, ללמוד אודואחת,  

והברקים   הקולות  אחר  הגדולה  ההפתעה  ונשמע,  נעשה  אלוקיך'    –אחר  ה'  'אנכי  אדם,  בני  בין  משפטים    –יחסים  הכרה    –כלל,  פרט, 

עול, הנחיות בתוך הדרך בה מאפשר 'בעל הבית' לפוהארץ נתן לבני אדם, חיים במודעות זאת  -לואהתמידית ה' רואה הכל, לה' הארץ ומ

-רתורת אביגדו     אלו שבראשן 'מילי דנזיקין', הזלזול בדברים קטנים, אם אתה מצונן אל תדבר ליד חברך, גם אם אינך מאמין בחיידקים[

 הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א

נזיקין להביא את האדם    –]לימוד דיני בין אדם לחברו  על רגל אחת    -כל תורת בן אדם לחברו   'חברו', תורת סדר  הוא לימוד תורת 

'עמך',   ויצא אל למודעות ולהרגשת 'חברו', דומה ללימוד רפואה על 'שלד' להכיר חכמת הניתוח, את העני  להרגיש בכאבו, לחוש בצערו, 

משה רבנו, מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזקין, לו היה האדם ממליך על עצמו גם את חברו בכל יום   אחיו וירא בסבלותם, אצל

 תשע"א   עלת שבת, היה נזהר יותר בכבודו[

, נטל ידיו בצמצום כדי לא להכביד על המשרתת, מצוה על חשבון  ל הגר"י סלנטרלזכרו ש ]חיזוק במידת החסד ובעניני בין אדם לחברו   

האחרונים  דבריו  הכולירע,  נגיף  בתקופת  כיפור  ביום  הנהגתו  מקומות,  מראי  דף  את  לו  שהחליפו  אחר  שיעור  לומר  מצוה,  אינה  הזולת 

 מגיד דבריו ליעקב, תשע"ט )עמ' כב(  ה כרטיס הגרלה[ הפונדק שאין לחוש מנפטר, ה'צבע' שחשב שהפך לבעל ביטחון וקנלהרגיע את בעל 

 שידקדק בחזנות שיהיה מרוצה לקהל, כדי  ]הדרכת הגר"י סלנטר לש"ץ לימים נוראיםמה יותר קשה להזיז את הידים או את הראש?  

באכילת חזיר האדם לא הופך לחזיר, רק חזיר עבר דרך גופו, אך בבין   –ות, ההבדל בין דיני ממונות ואכילת חזיר  שלא יכשל בדיני ממונ
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את מי    –עקב באה לברך    אדם לחברו הוא 'עצמו' הפך ל'נוכל' 'גנב', פרשת משפטים באה להזהיר ולעמוד על חומר בין אדם לחברו, ופרשת

  אז נדברו, תשפ"א  ולו עליו כל הברכות[דברים שאדם דש בעקבו, אז יח –שכבר הרגיל עצמו בכך, והדברים הפכו להרגל אצלו 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד( -שפירא זצ"ל ר"מגמשנתו של המ-יחישבתי דרכ  התורה היא 'דין' ומדוע נקראת בחז"ל 'רחמנא'?

התבוננות    בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו  -דברי הברית    -לפרשת משפטים    ]מתן תורה[הקשר בין פרשת יתרו  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב(  -ן רוטמן שליט"אבפרשיות התורה משיעורי הג"ר נת

]גזילה וגניבה לטהרת ממזר ולתועלת יתומים, חבלה בשומרי המקדש שהיו נרדמים, מצוות שבן אדם לחברו שהותרו מחמת הצורך  

 מנחת אשר, תשע"ח פנים כשהאחר התחיל, ביזוי אדם לתועלת, ניבול המת לבירור ירושה[  הלבנת

   (קיאאספקלריא, תשע"ח )עמ'   ]כא, א[  )ואלה המשפטים(רו חשיבות מצוות שבין אדם לחב

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

 

 פטים[ ]ואלה המשנושא בפרשה: בית הדין  

 

 תפקידי בית הדין וסמכותו: 

 

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

פניני אי"ש,        שע"ומאור השבת, ת   משנתה של תורה, תשע"ו   מרבה תורה, תשע"ז   ]כא, א[  )ואלה המשפטים, ברש"י(ומשפטים בל ידעום  

 נר יששכר, תשע"ח    תשע"ח

 נועם אליעזר, תשע"ט ברי המהר"ל[ ]אינו ירא שמים, אינו יודע הדין, דמינוי דיין ושופט שאינו הגון 

 , תשע"טנועם אליעזר  ]במפורש או מכללא, אדם רגיל, או חכם ידוע[קבלת סמכות דיין יחיד 

 נועם אליעזר, תשע"ט    מעצר עד תום ההליכים בדיני ממונות ובדיני נפשות

 ( סז' אספקלריא, תשע"ט )עמ  משפט שלום

דינא דמלכותא,  ]גזל הר  הנחה בגין התפשרות בתביעה ייצוגית ציבור,  ליה[   בים, צרכי  ניחא  ים,  זוטו של  וזבין,  אספקלריא,  תליוהו 

 ( פבתשע"ט )עמ'  

אספקלריא, תשע"ט    או צד אחד[   הכרעה בעניני ממונות, שני צדדים  ת בעניני כשרות ל]בין הכרעה הלכתי  תורה שכלית או שכל תורני

 (צג)עמ' 

 (קתשע"ט )עמ'   אספקלריא,  יעסוק בדיני ממונות -הן יראת ה' היא חכמה    -הרוצה שיחכים 

 (קב אספקלריא, תשע"ט )עמ'   הזהירות בדיני ממונות תחומר

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' לט(-גאון יעקב  סמיכות פרשת משפטים לעשרת הדברות

 ע"חקב ונקי, תש]בית הדין הגדול[  פולמוס הקמת בית דין לערעורים בירושלים

 עשר עטרות, תשע"ט    קב ונקי, תשע"ח]בי דינא בתר בי דינא לא דייקי, דברי הספורנו בעצת יתרו[ י בית דין לערעורים בדין העבר
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 ע"ט נועם אליעזר, תש  ]חיוב ממונות על סמך אומדנא['רוב' עוברים חיים?  מי ולדות מדיןהאם מחייבים ד

 לאור החכמה, תשפ"א     נועם אליעזר, תשע"ט ]מתי מעיקר הדין יכול לדון יחידי[אין בית דין פחות משלושה 

מצוות   לקיום  בי"ד  ע"י  מאיסורא]כפייה  כוונה,  לאפרושי  שצריכות  המצוות,  במצוות  על  על  ,  כפיה  משוה"ד  כפיה  ה  אל)ו[  לפנים 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  ]כא, א[המשפטים, ברש"י( 

 ה " שבת, תשע ר המאוכא, א[  ]   [הצורך בשופטים רבים]הצדק האלוקי במערכת המשפט 

]לא בשמים היא, חלק לעולם הבא, הוראת צמח צדק לרב ריבלין לעלות לא"י, שם   בשמים כפופים להכרעות חכמי ישראל בעולם הזה

 ( זמגיד דבריו ליעקב, תשע"ט )עמ'  אי הוא 'כשר' ולא 'טריפה', תושבות[מרא דאתרא, מצבו הרפו-חי שנים רבות מכוח פסק השלחן ערוך

 טעמא דאורייתא, תשפ"א]הסברת הדינים והטעמתם, היאכל תפל בלי מלח, טעם ההלכה, הנמקה[  משפטים ושולחן ערוך

 שיעורי הרב מנשה רייזמן שליט"א, תשע"ז   ו של אהרן משה ובית דינבית דינו של 

עיון הפרשה,      עיון הפרשה, תש"ע )עמ' עא( ]לא תענה על רב, לסתור דבריו[  כיצד ישב משה רבנו לשפוט את העם הרי היה מלך?  

 חשוקי חמד, תשע"ט פניני    תשע"ג )עמ' ע( יד תירוצים

 נועם אליעזר, תשע"ט  ]הוספת דיינים, הוסף בוררים על בורר שנבחר[בקשת בעל דין להעביר את הדיון להרכב מורחב 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קכג(האם בורר רשאי ליטול שכר? 

 תורה והוראה, תשע"ד מינוי שופטים ודיינים בהלכה  

 עומקא דפרשא, תשע"ד כפיה על לפנים 'משורת הדין'  

 י "ע''  אות-צב'  ה  ויגבה''  מדוע,  ומשפט  צדקה  בין   האחרונה  בתפילתו  דוד   חילק  ]מדועבין צדקה ומשפט    -מלך במשפט יעמיד ארץ  

, ''אלוהים'' הדיינים נקראו ה, מדוע"להקב שותפים שיםענ אמת דין י"ע כיצד למטה, הנעשה לדין  למעלה הנעשה דין בין , ההבדל''במשפט''

נאמר  מדוע  אמת,    דין  הדן  זוכה  אשירה, למה  לנטיעת  נחשב  ם, מדוע"העכו  לפני  דיננו  להביא  נאסר  מדוע או   חכמים''  עיני''  לגבי שוחד 

 התכוונו  ארצה, מה  האמת  את  ה"הקב  ליךשה  לישראל, מדוע  ומשפטיו  חוקיו,  ליעקב  דבריו  , מגיד''דברי''  נאמר  צדיקים  גבי  ואילו,  פקחים

 עמל משה, תשנ"ח  בסיני[ המשפטים אף, מסיני  הראשונים מה'' באמרם ל"חז

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

בירושל להוספת שטחים  ובמקדש  סמכות הסנהדרין  משהים  של  סמכותו  סנהדרין,  או  הגדול  ומלך]בי"ד  בנביא  הצורך  הגר"א      [, 

 עוזר, תשע"ו 

 משפט שלום, תשע"זסמכות בתי הדין בזמננו, והאם ניתן לכוף לחתום על שטר בוררות? 

 משפט שלום, תשע"ז , בדיני ממונות כיום  נות ובתי הדין הרבנייםוקית של בתי הדין לממוסמכותם הח

 עלון המשפט, תשע"ט ?  הנתבע יכול לכפות על התובע ללכת לאב"ד שצריך לחכות לו הרבה זמןהאם 

 מעדני אשר, תשע"ט  ?יחיד מומחה שדן ביחד עם דיין פסול האם נפסל הפסק שפסק

 שלמים מציון, תשע"ח  בוא בשלום, מניעת גלגול[]יזמינות בית הדין 

]סוף פרשיו שובבי"ם, משפטים כשולחן הערוך, מעלת אכילת הצדיק, שלושה שאכלו על  דברי רשב"י בפרשת משפטים: סוד הגלגול  

 שבילי פנחס, תשפ"אשלחן אחד: דומם צומח וחי[ 

 שלמים מציון, תשע"ו   ירבעם בשומרון, בחו"ל[]החודש אשר בדא מליבו, קידוש החודש ע"י קידוש החודש בירושלים 

   מעדני אשר, תשע"ג  מבחן הגיל קובע[  ]זקן הגדרתו, האם פורש, האםגיל הדיינים 
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 שחרור ן,  כהן שהזדקים בגיל חמישים, הפיכתם ליועצים,  י]האם קיים גיל פרישה בהלכה, סיום עבודת הלוגיל פרישת דיינים ורבנים  

אין מושיבים  ,  פרישת חכם מסנהדריןומינוי  ם,  גיל שמוניב  סילוק שוחט מתפקידו ת,  ולדורו  לשעה  ,השירות הצבאי בגיל שישים  מחובת

גיל פרישת דיין בדיני ממונות, כהונת   בסנהדרין,  יין ד  למנות  הרצוי  הגיל, מופלג בשנים, החובה שיהיו בבית דין בעלי שיבה,  ין זקןבסנהדר

     עולמות, שכו  ש[שנקבע מרא בהסכם תנאי , אומדינההמנהג רבנים, פרישה בהגיע גיל מכוח 

יכול לייעץ לאחד הצדדים   יושב בדין האם  יונה דיין שאינו  ורבנו  ]אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, ביאור המשנה באבות לרמב"ם 

 בינת המשפט, תשע"ו  ועוד[ 

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

נימוקים, האם מ]מתי חייב, האם ראוי  יו?  האם חובה על בית הדין לנמק החלטות ועיל תנאי קודם הדיון לפטור את ביה"ד לדרוש 

 תורה והוראה, תשע"ו   מלנמק? המנהג הרווח כיום[ 

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

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

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

     (מח)עמ'  תש"פ , אספקלריא?  לחומרא 'ספק גזלומרים 'לא אמדוע  'המוציא מחבירו עליו הראיה'

 משא נחום, תשפ"א יה[ סברא, נטל הרא]דאורייתא או ' המוציא מחבירו עליו הראיהגדרי '

     (קלב)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא  חוקים ומשפטים צדיקים

     (קלה)עמ'  תש"פ ,אספקלריא   המורעל', הנחת רעל בצינור המים הגנובים ע"י השכנים[]'הסנדביץ ? אם ימותו לרשע ולצדיק הההלעיט

הפשיעה גורמת  האם  ו מחמת הפשיעה,  שומר שפשע בשמירתו אך לבסוף החפץ ניזוק באונס, אונס שאינ]תחילתו בפשיעה וסופו באונס  

בגניבה   תחילתונוספת חייב על כך. נפקא מינא  ,שהאונס אירע כתוצאה מהפשיעה אלא שאם החזיר את החפץ נפטר. או שמכיוון ,את חיוב

עה שבדרך כלל שיפ  .  מצוי  שאינואונס  .  תחילתו בפשיעה וסופו באונס שכיח.  בנזיקין תחילתו בפשיעה וסופו באונס  ס.  וסופו באונ ואבידה

אינה גורמת נזק • הזמן הקובע להערכת שווי החפץ • אונס שלא מחמת הפשיעה • שומר שאינו יודע היכן את הפקדון • שומר ששכח את  

בשדה ונכנס לעיר • תחילתו בגניבה  רועה שהניח בהמותיו רה • החפץ במקום מסוים • שומר ששכח לנעול את הפקדון • היה יכול להזעיק עז

זיק את חברו בפורים על ידי נפצים למיניהם • חפצים שניזוקו באונס בזמן הובלה במשאית שנעשה בה שימוש שלא ס. הדה וסופו באונואבי

 עולמות, תקכב   [האם בעליהם זכאי לפיצוי -על פי המותר ]בעומס יתר[ 

-שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א]כיבוד אב ואם, משל אב או משל בן[    להסגיר את אביו שהכשילו בהעברת סמים?  תר לבןהאם מו

 ש"פ )עמ' ט( אוצר הפרשה, ת

מהפעלת לחץ על בית המשפט להחמיר בעונש הרוצח, כשלנרצח יש בנות  מנע  ]להי?  האם לקבל מליון שקל מרוצח כדי להקל על עונשו

 (יבאוצר הפרשה, תש"פ )עמ' -שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א)ולא תקחו כופר לנפש רוצח(  הזקוקות לכסף לנישואיהן[

 (יחמ' אוצר הפרשה, תש"פ )ע-דברי השירה מון אחריםזהירות במ

]לא בשמים היא, בא משה והורידן לארץ, הורה בה חכם, נתתי להם את נתינת התורה והמשפטים לישראל להכריע בדיני התורה  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ז( -ממגד גרש ירחים התורה[

 (כהאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -מתוקים מדבש]רשות שימוש ברכב עבודה, מעשה בגר"א דסלר זצ"ל[ הזהירות בממונות הזולת  

 

 : ערכאות 
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 דבר חוק ומשפט, תשע"ח  עליו[]הוצאת ממון ע"פ עד אחד, אדם חשוב שסומכים עדות בערכאות 

שמעתא     נועם אליעזר, תשע"טהסכמת הצדדים, תניית שיפוט[    ]האם ניתן להתנות על כך מראש במפורש או מכללא,ערכאות של גוים  

 עמיקתא, תשע"ט 

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

   (זח )עמ' סיא, תשע" קלראספ  ]היתר בית דין לכך, שימוש בערכאות לצורך איום בלבד, דיון בבי"ד אחר שדנו בערכאות[  הליכה לערכאות

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח 

 אאורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"   החיוב והמעלה להתדיין בבית דין

כשהצד השני אינו מוכן לדין תורה, מול חברה ממשלתית, אכיפת פסק בורר, בי"ד לעבודה, בדבר שמצד הדין פטור, ]  הליכה לערכאות

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' ל(  [מסירת שיק להוצאה לפועל

]תניית שיפוט, ערכאות, הסכם עם ישראל שאינו ציית דינא וודאי יפנה לערכאות, הסכם עם זה המפנה לדיון בבית המשפט  בחו  סעיף

 בינת המשפט, תשע"ו  גוי[

 ש"פ פניני חשוקי חמד, תאם ספר התורה שכתב כשר? סופר סת"ם שתבע את חברו בערכאות ולא בדין תורה, ה 

 ות, תשפ"א מרגלי מפיק ]אי עשיית תשובה על ממון גזל שבידו[ איסור הליכה לערכאות 

 מפיק מרגליות, תשפ"א    נועם אליעזר, תש"פ ]בעל דין אלים, בוררות מסחרית[  איסור הליכה לערכאות 

 ז(טאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -מגיד דבריו ליעקב  חומר ענין ערכאות

   בינת המשפט, תשע"ז  ]כשע"פ החוק ניתן לתבוע זאת, דיון בבי"ד מכוח חוקי ערכאות[תביעת "עוגמת נפש" בבי"ד 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט  כנגדו את הוצאות המשפט?שהאם חייב להשיב ל ערכאותתבע ב

 אשיחה בחקיך, תש"פ צאת 'כתב סירוב' פניה לערכאות והו

 

 הכרעת הרוב: 

 

 (המאספקלריא, תשע"ט )עמ'    ]הכרעה על פי רוב[ מחלוקת בדברי סופרים שאין אחד מיקל יותר מחבירו

]סופר שהתחייב לטבול לפני כתיבת ספר תורה, וקודם כתיבת יריעה אחת לא טבל, ולא ניתן לזהותה כיום, גדרי  ביטול ברוב בדבר רוחני  

 בינת המשפט, תשע"ח  מום המבטל את המקח[

 טעמא דאורייתא, תשפ"א , הנהגה, באיסורים, בממונות[ברות]הסתהליכה אחר הרוב 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לה(  ]הסתברות הלך אחר הרוב, או דין ביטול ברוב[כל דפריש מרובא פריש 

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

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

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

 ומשפט, תשע"ג 
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]לא בשמים  קול' שאמרה הלכה כרבי אליעזר?  הלכה כבית הלל, ואל כ'בת  מדוע פסקו בגמרא הלכה ע"פ 'בת קול' שאמרה  

 ( לד תירוצים)דרישה וחקירה, תש"פ   היא, הכרעה כדעת הרוב[

עיון הפרשה,  [  לשון הרע, השבת אבדההצלת העשוק, אבק    ]איסור רכילות, חובת  ?האם להודיע לבעל דין כשנפלה טעות בפסק הדין

 תשס"ו )עמ' ע(  יא תירוצים 

 

 עדות: 

 

הראיה    עליו  מחברו  שנהמוציא  ספק',  'הנהגת  והכרעת  ודאי'  'הנהגת  הכרעת  מדרבנן,  או  בממון,  ]מדאורייתא  מוחזק  בדין  גדרים  י 

חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו, אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן, חזקת הכשרות, חזקת  תפיסה מן המוחזק, 'מוחזק' או 'מחזיק',  

בישראל נו הנהגה בספקות, חשש שאלה בכלים ובגדים, בהיתר עגונה, חזקת ממון  החפות, חזקה שענינה 'בירור ואנן סהדי' ומוחזק שעני

'בעלים' כלפי   כלפי תואר שם  ךא,  ין הממון מכריע בתורת ודאי את הבעלות שבפועלבהם דדיני האיסורין התלויים בבעלות בפועל,  ובגוי.  

מדין הבעלות בפועל, כגון חיוב מעשר   ור והתר המשתלשליםשמיא נשאר הדבר בספק ואין משפט הממון עוסק בנידון זה. הלכך דיני איס

שזכה בממון מדין 'המוציא    שאדם  ומטעם זה כתב הגרשש"ק .בתורת ודאי  נידונים כדין ודאי שהרי נקבעה בעלותו בפועל  -ו  בהמה על עדר

כן לא הנחת בת    שאם  –קדושין  -שצדד שאינן אלא ספק  דלא כהקונה"ס[מקודשת ודאי    -אשה באותו ממון    מחברו עליו הראיה' וקידש 

דיני איסור והתר התלויים    או של מורישיהם מחמת דין מוחזק. ואולם  שהוא שלהם  בני אדם  אבינו, שהרי ממון הרבה יש ביד  לאברהם

ועל הוא שבפ  במה  סגיקמי שמיא, כגון בביכורים דבעינן שיהא נחשב 'בכורי אדמתך', וכן 'קנין כספו' בעבד כהן, לא  '  בעלים'בתואר שם  

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א,    דתית[  מע"ה מכריע. 'אמת' משפטית ו'אמת' בעלים כלפי שמיא וזה אין דין המ  אלא בעינן חלות שם  הבעלים

 תש"פ 

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

דבר חוק      נגיעה שאינה של ממון, עד שקבל מתנה מבעל דין[  ]פסול עד מחמת נגיעה ממונית, פסול עד מחמת טובת הנאה או"נוגע" בעדות  

 ומשפט, תשע"ח 

  תשת ידך עם רשע להיות עד חמס(  )אל  [חוקר פרטי, תשלום לעד מומחה,  חשש שוחד]תשלום שכר בטלה,    תשלום שכר לעדים ודיינים

   דין תורה, תשע"ו   , א[כג]

  ]מעמדו של נפגע העבירה, בנרצח, בנרבע, עדות קרובי הנפגע, ההבדל בין 'נוגע' לבין 'בעל דבר', לטובתו או לחובתו[פסול 'נוגע' בעדות  

   הגר"א עוזר, תשע"ה 

עדי לומר  ת בממון הזולת  זהירו  -ם  כשרות  דור המבול,  עונש  גזל,  חומרת איסור  בגזל,  רובן  גזל,  של  מנסיון החמור  מי שנמלט  ]אין 

יב גזילות, חזרה בתשובה על איסור גזל, עדים קבועים לגיטין, תפילה זכה, נתכוין  לעדים קודם חופה להרהר בתשובה ולקבל להבא, להש

סלנ הגר"י  מנהג  סיבת  חזיר,  אי"ש,  לבשר  החזון  בבית  הקרש  החזרת  תורה,  לתומך  התחייבות  מצומצם,  בשיעור  יין  כוס  על  לקדש  טר 

תורה המקבל תמיכה ואינו לומד כראוי, ריבוי ה'מותרות'  לומד    -השוכר בית בחזקת בדוק, שלא נבוש ולא נכלם   החשש גם אצל צדיקים,  

 דחזיתיה, תש"פ  גורם להיכשל באיסור גזל[

 מעדני אשר, תש"פ  לווה כסף ואינו יודע מאיפה יחזיר האם נקרא רשע ופסול לעדות?

אתה   שקר.  ]רבי  בעדות  נעוצה  חיובית  לתדמית  נפ השאיפה  בעמקי  החבויה  האדם'  ואדם'גדלות  אדם  כל  של  ביותר   .שו  הטובה  הדרך 

 היא שיחתי, תש"פ    , א[כג] ת ידך עם רשע להיות עד חמס(תש )אל [להעפיל לפסגות, היא שידע האדם את ערך עצמו וגדלותו
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 איות:  ות רקביל

 

 (רנזירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ'   לשמש מדובב בכלא

]פוליגרף, האם לתוצאות הבדיקה במכונת אמת יש משקל בהכרעת הדין, והאם בית הדין יכול להכריח את הצדדים להיבדק מכונת אמת  

ברורה  בה, הוכחה  הבדיקה  בתוצאות  שהשתמש   אין  המלך  משלמה   להוכיח  שרצו  יש  קיימות,  שכבר  ראיות  לבסס  רק  אלא  וחותכת, 

ב"מכונות" שבכסאו "לחטוף לבם של העדים שיעידו אמת", "דין מרומה", אומדנא' ו'אומדנא דמוכח' בדיני נפשות, דיני ממונות, לאסור  

ההסתמכות לבעלה,  ולא  בדיני  רק  היא  הדיין  דעת  אומדן  על  אשה  איסורים  ממונות,  סמך   בדיני  על  מבעלה  אשה  להוציא  ואין  וערוה, 

'ידיעה', איום על בעלי הדינים בשימוש במכונת אמת,   אומדנא, כי "דיני נשים כדיני נפשות", מכונת אמת כ'ראיה נסיבתית', או  כעדות 

ת אמת, חולה שאינו יכול לדבר  סכמת הצדדים להכרעת הבדיקה במכונפטור משבועה למי שתוצאות הבדיקה מסייעים לטענתו, תוקף ה

 , תשע"זאורות הגבעה    עולמות, רי   [ולרמוז, מגרשים אשתו על פי דעתו לגרשה שנתבררה בפוליגרף 

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

 האיחוד בחידוד, תשע"ז ]האוכל בשוק[  דות?קנה אוכל לשבת וטעם מהמאכלים ברחוב, האם נפסל לע

, מהו 'שוק' ומה היא האכילה הפוסלת, אוכל מזון מהיר, באכילה או בישיבה, במזנון בשּוק  האוכל]קבילות עדותם של עדים 'בזויים'  

אירוע,   לפני  בחבאוטובופתוח  או  קצרס  מכנסים  או  בגופיה  הרבים  ברשות  ההולך  בקבוקים,  לאיסוף  אשפה  בפחי  המחטט  הים,  ,  יםוף 

   עולמות, שצו  המקבל צדקה מגוי, בפרהסיה או בצנעה, תמיכות מגופים וישויות זרות[

ופג   צ]תוקפו  צ'ק שלא נפרע  מכתלי בית    [, המחאה בהלכהק שקיבל, למוטב בלבד'ק היא תשלום, מלוה שאיבד את הצ'האם מסירת 

 הדין, תשע"ט 

שהדיין קיבל שוחד, כיצד   בעל דין בטענה  שוחד, האם נאמןדיין שנטל שכר, דיין שנטל  סדר הדין, בוררות,  ] מעמד דיין בבוררות זבל"א  

בינת    ניתן לפסול דיין שקיבל שוחד, האם ניתן לחייב את הדיין שבועת היסת שלא קיבל שוחד, חיוב שבועת היסת על עד המסרב להעיד[ 

 "ט המשפט, תשע

בממונות, בעיגון, עדות סומא, הכמנה    חיי סומא עם אשתו, בנפשות,זיהוי קולי,    דקלא,  עינא  טביעות]י בהלכה  וזיהוי קול  עדות שמיעה,

עולמות,    )על פי שנים עדים( ]יז, ו[  [זיהוי קולי הסותר זיהוי חזותיבמסית לעבודה זרה, כתיבת גט ע"פ שמיעת קול הבעל, הודאה מוקלטת,  

 שנ

 

 שונות:  

 

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

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

  ייתכן   והאם,  מהדיבור  לשנות  מותר   הרשעים, מתי  מצח  על''  תיו''  ניתן  הדיינים, מדוע  בפרשיית  הציווי  נאמר  ]מדועמדבר שקר תרחק  

 האמת   בהשליכו  ה"הקב  כוונת  הייתה  אמת, מה  אמירת  י"ע  ה"בהק  של  שותפים  נהיים  השקר, כיצד  מידת  את  ברא  ייענש, מי  כ"שאעפ

  דווקא   נאמר ''  תרחק''  הציווי  , מדוע''לגיהנום  שברופאים   טוב''   ל"חז  אמרו   הדשן, מדוע   שפך  על  חטאתו   המשיח  הכהן  מקריב   לארץ, מדוע

 עמל משה, תשס"ג השקר[  מידת לגבי

והימנעות מדיבור שקר למען   אמירת אמת  וטורח  לשנות מפני השלום, התאמצות  דבר שקר בכתיבה,  ואמונה,  דעלמא, אמת  ]במילי 

 אשיחה בחקיך, תש"פ )כ עמ'( האמת[
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   בבריא, אודיתא כקנין או רק נאמנות, כשבשטר משמע אחרת[ בשטר הקדש נכתב שהנדיבים תרמו, בלשון עבר, אודיתא  ]קנין "אודיתא"  

   משפט שלום, תשע"ז

 ום, תשע"ז משפט של   "זכרון דברים" בקנין קרקע

 דבר חוק ומשפט, תשע"ז]טעות 'בדבר משנה' או ב'שיקול הדעת'[   דיין ומורה הוראה שטעה

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

י, יב,  קב, תש"פ )עמ'  מגיד דבריו ליע]לא כשהשאלה בדויה, השבעה ב'שני לוחות הברית'[  סייעתא דשמיא לרב להוציא דין תורה אמיתי  

 טו(

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

משפט שלום,    ימוש בסוכה ללא רשות[]חזקה בבניית סוכה, חזקה בבניית סוכה משותפת במקום מסויים, ששאלות בחו"מ בעניני סוכה  

 תשע"ח 

מאדם   המוזיקה  וצלילי  ריח  הנאת  על  לתשלום  מסעדה  בעל  למסעדה  תביעת  מחוץ  הדין    -שעמד  צלצול    -ופסק  השמעת 

 בארה של תורה, תשע"ט   המטבעות

 לום, תשע"ח ט ש משפמקח טעות בדירה בגלל פער בגודלה 

וזבולשאלות בהלכות שותפות   נוסף מתנה, המשקיע האם ]שותפות יששכר  ון לחלוקה בשכר רוחני, שותפים שקנו חפצים וקבלו אחד 

 משפט שלום, תשע"ח  הופך לשותף[

 בינת המשפט, תשע"ז   י"ד ע"פ המקובל בחוקחיוב על עגמת נפש בדיון בב

 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    לבית הדין והלכותיו הזימון

 

 ]מצד הדיין או מצד הממצאים[  :הכרעה בדין באמצעים על טבעיים

 

שירדו?   המן  יחידות  סמך  על  תורה  דיני  לדון  היה  ניתן  בממונות  האם  בעונשין  נביא  נאמנות  לטבע,  מחוץ  ראיות  פי  על  ]הכרעה 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' רה(     (עמקרא העדה, תשע"ח )עמ' ש  מאור השבת, תשע"ח בשמים היא[ובאיסורים, בת קול, לא 

   (קמזתש"פ )עמ'   ,אספקלריא   ]לפסוק הלכה עפ"י המן[ האם אפשר לפסוק הלכה עפ"י רוח הקודש? -"תורה לא בשמים היא" 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"אעל פי רוח הקודש?  אם ניתן להכרעה ספק בכור בהמה ה

  אומדנא, תמונה[ ]הכרעת בעלות על עבד לפי יחידות המן, לא בשמים היא, הכרעת שלמה, הכרעה עפ"י  הכרעה בדיני ממונות על פי המן  

    הגר"א גניחובסקי, תש"פ  ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז  -שיעורי ליל שישי 

ירד המן בבית אביה פטור מכתובתה, זינתה ברצון, בשוגג,   לה חייב בכתובתה ואם]אם ירד המן בבית בעהמן הכרעת מזונות אשה על פי 

    הגר"א גניחובסקי, תש"פ  באונס, אשת כהן שנאנסה מחמת פשיעה[
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 ואמה עבריה עבד עברי   נושא בפרשה:

 

 ים בהלכות העבד פתיחת פרשת משפט

 

]ע"י מסירותו לשיקום העבד כך מתנהג אליו הקב"ה, האדון חב תודה לעבד על תמרור האזהרה  הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו  

ל'עבד', העצלה מגדולת מפסידי המוחשי המעמיד בפניו ובכך הוא 'רבו', הרגלו של האדון לפינוק של שירותי העבד הצמוד הופך את האדון  

 (לבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -עינינו גל ת, התמכרות לצפצוף הפלאפון[הזהירו

 ז(מאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א כלל ישראל כולל את העבד העברי ואת האמה העבריה   

     (נג)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא   ]הדאגה לעבד ומשפחתו[ התורה? מדוע הכניסה התורה את דיני המשפטים באמצע הסיפור על קבלת

 הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ד -ברוך שאמר  עבריד עב

  כי )   [?יוסף  מכירת  את  מתקן  עברי  עבד'  דין'  כיצד ]  ?תורה  מתן   מאז  מקום  בשום  נזכר  שלא'  עברי'  בביטוי  התורה  השתמשה  מדוע

 פניני אור החיים, תשע"ח   יחי ראובן, תשע"ז   ד"תשע  ,רוזנבלום הרב  שיעוריב[   א,]כ (עברי עבד תקנה

]פרשת עבדים, כי נצטוו כבר קודם יציאת מצרים בשחרור עבדים, הגר"ח שמואלביץ  נו את ישראל  המצווה הראשונה שציוה משה רב

 פניני חשוקי חמד, תשפ"אזצ"ל[ 

     (כב)עמ'  תש"פ ,אספקלריא   ]עבד עברי כנגד 'אנוכי'[  התודה בעבדות ה'

אספקלריא,     ]אין דיונים בבית דין בחול המועד כדי לא להשבית את שמחת הרגל, מוסר הנלמד מפרשת העבד העברי[  את הזולת  חושל

 ( טותשע"ט )עמ'  

אם נתת לעני דג לאכול עזרת    .ליו ללמד את המקבל להיגמל מהנתינהבתחילה על גומל החסד לתת ולהעניק, אולם בהמשך ע]לדעת לתת  

 היא שיחתי, תש"פ  ]כא, ב[  (עברי עבד תקנה כי)[ עזרת לו לכל החיים ,לו לארוחה. אך אם למדת את העני לדוג בעצמו

  הרב יהודה אייזנשטיין   ]בשעה שפסחתי אמרתי: כי לי בני ישראל עבדים, רוממות ישראל במכת בכורות[עבדי הם ולא עבדים לעבדים  

   שליט"א, תשפ"א

   (כאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]עבד עברי[ התודה בעבדות ה'

 (מח, תשע"ט )עמ' לריאאספק  פתיחת הפרשה בדיני העבד העברי

)וכי ימכור איש    ]קבלת התורה ע"י משה כבת מלך הנשבית[  המשלת התורה לבת הנמכרת לאמה, וחובתם של ישראל לנהוג בה כבוד

 תשע"ו ר יששכר,  נ ]כא, ז[  את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים(

 

 דיני העבד העברי והאמה העבריה 

 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' סב(  ]מדעתו, נתינת שתי שפחות לעבד[האם מוכר עצמו מותר בשפחה כנענית 

מביא אשם, למרות שאין תפיסת קידושין  , אחר הבא על שפחה כזאת  ]אישות קלושה, מיוחדת לוטעם היתר עבד עברי בשפחה כנענית  

 ( כבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -נחל אליהו שפחה של רבו[בשפחה כנענית, רק 
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מגיד דבריו      לרבים, לרבו או לאחרים[  דים, בלן ספר נחתום, ליחיד או]עיסוקים מכובדים, ופחות מכוב  עבודות המותרות בעבד עברי

 תש"פ )עמ' לב( מגיד דבריו ליעקב,     (כבליעקב, תש"פ )עמ'  

פניני זאת    לחיוב האדון במזונות אשת עבדו העברי ולמי שייכים מעשי ידיה  דאורייתא[]דרבנן או  הקשר בין חיוב מזונות לאשה  

  אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ט( -ליעקב

אשוני היה לעולם והיה ציווי לשחררו בשנה השישית ואיסור  מעשה הרציעה נקנה העבד לשנים נוספות, או שהקנין הרם ב]הא  קנין רציעה

     (יז)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא זה ירד ברציעה[

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' יג(לקנות עבד, שוויון, העדר משפחת אב[ כר כעבד לא יכול ]האם מי שאינו נמקנין עבד עברי בגר 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' טו( ]יש לו ראוי, מוחזק, העדר נזילות[ אין לגנב לשלם שנמכר בגניבתו 

]מזונות אשה מדאורייתא או מדרבנן, היתר עבד בשפחה וגדריו, אהבתי את אשתי ואת בני, חובת האדון במזונות אשתו ובניו של העבד  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' יח( [ בים בברית מילהביהם, האם הם חייהאם בני העבד מהשפחה חייבים בכבוד א

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  ]דין המלך, האם נוהג גם הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו[האם שייך כיום דין עבד עברי? 

]האם נמנה בתרי"ג מצוות, תשלומי חבלה או קנס, חבלה בבן נח, וחבלה בעבד, מכירת בתו לעבד כשהיא עדיין  יציאה לחירות בשן ועין  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' כג(עובר[ 

]האם ניתן ליתנה במתנה, העדר בעלות, מכירת מעשר או מכירת חרמי כהנים, מכירת אשת יפת תואר[  אי אפשר למכור אמה עבריה  

 (כז'  תשפ"א )עמ מקרא העדה, 

 )עמ' סג( מקרא העדה, תשפ"א האם גנב נמכר לעבד על תשלום הכפל? 

 ( נדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    בענין עבד עברי עובד את הבן

קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ'  -פניני חשוקי חמד  ]התחיל כשנהג היובל, ובטל היובל[כיצד יתכן שעבד עברי יעבוד מאה שנים אצל אדוניו?  

 יא(

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

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

   מלאכת מחשבת, תשע"ו    []הקשר בין הענקה לדין שפחה כנענית ?דוע אין מצוות הענקה לעבד עברי שמכר עצמומ

 מלאכת מחשבת, תשע"ט האם יכול אב למכור את בתו לגוי? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יג(    מעיינות מהרצ"א, תשע"ו   המוכר עצמו לעבד עברי בזמן הזה

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

 אשכול יוסף, תשע"ג  עבד עברי, העבד קודם?ו ולחד למדוע כשיש כד מים אחד בדרך הוא קודם לחברו, וכשיש כר א

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

עבד   לעולםהאם מכירת  או  היא לשש  המכירה[    ?עברי  מופקעת  השביעית  ב[ ]ובשנה  ]כא,  לחופשי(  יצא  ובשביעית  יעבוד  שנים    )שש 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח 

)וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת   ]מכירת בתו או ספר תורה?[נועם, למכור בתו לאמה? כיצד התירה התורה שדרכיה דרכי 

 אשכול יוסף, תשע"ו  ]כא, ז[ העבדים(

 ב "הגר"א עוזר, תשע[  כא, ט]יעוד אמה עבריה   
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]חיוב הקדמת קנית עבד עברי לעבד כנעני, למרות שהעברי מוגבל לשש שנים, או קנה מיד עמיתך, גם  קנית 'עבד עברי' או 'עבד כנעני'?  

קבועה חברו, כששניהם משלמי מיסים, בחנות    י קודש או בשאר דברים, יורד לאומנותכשהכנעני זול יותר, תיעדוף מסחר עם ישראל, בספר

זכויות  –או ביריד, במשך השנה או ביריד קצר מועד, קדימת מסחר של תושב השכונה, חופש העיסוק, תחרות עסקית, מזיק,  תקנת העולם 

 עם אליעזר, תש"פ ונ יוצרים, הדפסת ספרים[

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

 ב " נוה ההיכל, תשע  [  כא, י]היתר שפחה כנענית לעבד שנרצע  

 

 נושא בפרשה: רציעת אוזן עבד עברי המסרב לצאת 

 

 תשע"ח   מחמדי התורה,  [כא, ו] )ורצע אדוניו את אזנו( , המדובר שם בגונב נפש[אוזן זו ששמעה בהר סיני]הקשר בין גנב לעשרת הדברות? 

מחמדי התורה,    [  כא, ו]   )ורצע אדוניו את אזנו(   [אוזן זו ששמעה בהר סיני]מדוע לא רוצעים את הנמכר בגנבתו בשעת מכירתו כעבד?  

    תשע"ח

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' צז(מדוע אינו נרצע בתחילת שש כשגנב? 

 טעמא דאורייתא, תשפ"אטעם רציעת עבד עברי  

שבילי       תשע"ז    ג" אשכול יוסף, תשע      [  כא, ו]    )ורצע אדוניו את אזנו(   [ר סיניאוזן זו ששמעה בה]מדוע לא רוצעים אוזן כל עבריין?   

 פנחס, תשע"ז 

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

 ( ח )עמ' פטאספקלריא, תשע" 

דלת של ,  שה אל הדלת או אל המזוזהיעה בדלת ולא במזוזה, הג]דלת בנויה ולא עקורה, רצהאם יש דין במזוזה לקיום רציעת האוזן?  

   מלאכת מחשבת, תשע"ח כל אדם, רציעת שני עבדים יחד, דלת מרתף שוכבת[

 

 דיני עבודה   נושא בפרשה:

 

  (ח'אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -נחל אליהו   ושיקומוהחינוכי בפרשת עבד עברי המסר 

ההלכה    עובדיםשביתת   דיני בראי  כוחו,  בכל  לעבוד  העובד  חובת  עיסוקים,  סוגי  חבר,  פיטורי  על  המקום,  מנהג  העובד,  ]זכות 

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

ם", האם מותר לשבות במקום שהדבר מעוגן בחוק, מ"דינא דמלכותא  נהג המקוולהסיע על קיצתן, האם מותר לעובדים לשבות מכוח "מ

כך, להצטרף לשביתה, כמו כן האם מותר לעשות "שביתת דינא", האם מותר לעובדים השובתים להכריח את חבריהם שאינם מעוניינים ב

האם לעיין  יש  עוד  לעבודה,  באיחור  לבוא  או  בעצלתיים,  לעבוד  להמשיך  דהיינו  לע  האטה",  פיטורי מותר  על  במחאה  לשבות  ובדים 

יכוי שכר ימי השביתה, האם חבריהם, שביתה במקום ציבורי ובמקום שאין בו ארגון עובדים,  הוצאת "צווי ריתוק", פיטורי עובד ששבת, נ

חיי אדם[  נים בכך  מותר למלמדים ומרביצי תורה לשבות, כאשר בכך יגרמו לביטול תורה, האם יש היתר לשביתת רופאים ואחיות, המסכ

 תורה והוראה, תשע"ד     עולמות, קפא]לא, מא[ 
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 ד " בינת המשפט, תשע כב, ה[   ]  ]גרמא בנזיקין[ עובד שגרם נזק למעבידו  

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ו המוכר עצמו לעבד עברי בזמן הזה 

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

 עלון המשפט, תשע"ט   'א חלק -ר ולא פועל  מתי קבלן שמספק מוצר גמור נחשב מוכ

 ג " דבר חוק ומשפט, תשע   [ כא, ב] חופש העיסוק בהלכה  

]בכל י"ב חודשי האבל וגם בשבתות וחגים[. הוא מינה  אחר מאה ועשרים שנה    שיתפלל ויאמר אחריו קדיש  חזןשכר  אדם ערירי  

ן התפלל החזן כשהיו 'חיובים' שהחזן לא אפשר להם לגשת להתפלל. החזן נאמן לפקח עליו ולשלם שכרו, הנאמן מבקש לקזז תפילות אות

לכך בשל קולו הנאה. ]הלוקח קדיש המגיע לחברו אין עולה הקדיש לזכותו אלא טוען שבכך הוא עשה רצון משלחו וכן שהציבור הסכים  

הנפטר גדולה מזכות אמירת הקדיש עליו. מנהג בני   תפילה כשליח ציבור. זכות התפילה על  לזכות מי שמגיע לו, האם דין זה אמור גם לגבי

   שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ ספרד לא להיות ש"ץ רק לומר קדיש[

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

 שיעור חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח    ד" תשע   ,רוזנבלום הרב שיעורי]כא, ב[   (עברי עבד תקנה כי)

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

 קב ונקי, תשע"ה     תשע"ו

שיעורי הגר"י     כה, מג[]  )לא תרדה בו בפרך(לא עוברים על איסור רדיה בפרך    -לבקש מאחר השתדלות עבור נישואי יתום ויתומה  

 יא(  אוצר הפרשה, תשפ"א )עמ'-זילברשטיין שליט"א

 בינת המשפט, תשע"ו  ]הסכם מפורש בין העובד והמעביד, מנהג המדינה, עובד בעמותה ציבורית[תביעת דמי הבראה 

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

 "ו יון, תשע שלמים מצטו[ ,  ]כד )ביומו תתן שכרו( ]מפסיד את קיום המצוה[ם אפשר לשלם לפועל קודם סיום העבודה? הא

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

בתשלום   ם", דיני קדימהאד  חוחברות "כחשב שכר,    ,הבית"  על על ידי גזבר "ועדות פושכיר  ,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(

גבול   לאומנותוי]הסגת  לחיותי',  חסידות,   מידתאו    ור, איסחברו  רד  'פסקת  בן המבוי, טענת  זכויות  גזל,  חנות מתחרה,   איסור  פתיחת 

בוהה יותר או במחיר מוזל,  זכויות בני העיר מול בן עיר אחרת בפתיחת חנות, ואם העובדים תושבי העיר, כשהמוצר מעיר אחרת באיכות ג

אובית    קהילה,  בפתיחת  גבול  הסגת ב  כשרות  מערכת  כנסת  נספרי  הדפסתנוספת,  נוסף,  מלון  או  ילדים  גן  פתיחת    האוסף  מונית  הגם, 

בעיר,    אוטובוס,  מתחנת  יםנוסע שונים  באזורים  הנמצאות  הוזלות,   לחוג   חנותחנויות  והטבות,  מבצעים  ע"י  מכירות  קידום  מסוים, 

עולמות,     ]כז, יז[  )ארור מסיג גבול רעהו([  לעשות  עליו  מה   הדין,  פי  על  שאסור  באופן  חנות  ופתח  עברעים חד פעמיים, מכירה חד פעמית,  מבצ

  קע

 תורה והוראה, תשע"ד   [לא, מ ]   י(חי עבדת)בכל כו  [ברכות, תפילה, שמירת ערנות, יושר]מוסר העבודה  

  קלה או    זהה, ובחצי היום סיימו את מלאכתם, רשאי לתת להם לעבוד במלאכה אחרת  מסויימת]שכר פועל לעבודה  תנאי עבודה    הרעת

לו מלאכה לתת להם, משלם להם "שהיותר קממנה, אך לא במלאכה אחרת   ואם אין  היו  שכר בטלה.  כן  על מחצית היום, אלא אם   "
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" ולא קבע סתםשכר עובד "   ודנו הראשונים והפוסקים:.  " על כל היוםשכר מושלםלשלם להם " , שאז חייב  פועלים שהבטלה קשה להם

להעס רשאי  האם  קלה,  עבודה  לו  נתן  העבודה  ובתחילת  העבודה,  סוג  את  בעבודה  עמו  מכן  לאחר  קשיקו  לעבודה ה,  יותר  פועל  שכר 

, אדם אחראו אצל    במקום אחר  אך  מסוג זהשלים עבודה  האם רשאי לומר לו לה  -  סיים את העבודה, ובתוך תקופת השכירות  מסויימת

 , יאמר תהיליםו  א  ישב ללמודהאם רשאי לומר לפועל שבזמן הנותר  ,  לתוספת שכר  בתמורה  יותר   קשההאם רשאי להטיל עליו עבודה  

 רת חעבודה אהמשיך בו להמעביד לכופהאם רשאי    ,עבור הזמן שעבד  אלאאינו דורש מהמעביד שכר  והעובד    בחצי היום,  נסתיימה העבודה

]ומה הדין אם נתברר שהפועל  קלה יותר  , האם רשאי לתת לו עבודה אחרת  לא נסתיימה העבודהשכר פועל לעבודה מסויימת ו,  קלה יותר

זו גל לבצע  אינו מסו  ומורים  ,  [עבודה  האם מותר למנהל לחייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה אחרת שיותר קשה    :מלמדים 

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

"מקצועית"  למורה  תחזוקה  ,  "מחנכת"  לבמוסד:  פועל  לו  לתת  הבית  לבעל  מותר  מביתו.האם  מכשירים  נשים:  תקן  נשכרה    העסקת 

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

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

וזכויו]  ההלכתי  התוקפ  השבית משבית ת,  חובות  כתוצאה  חדשות  וזכויות  קיבוציים  שכר  הלכתיתהסכמי  מחייבים  האם  משפט    ]ה 

 שלום, תשע"ח 

, כשכוח הקניה של הכסף יורד והשכר נשחק, למנוע קבלת עובדים חילופיים, שביתה  האם מותר לעובדים להשבית מפעל]ה  שבית  הלכות

 ( נה-מט פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מכוח הסכמי עבודה ומנהג המדינה, שביתת רופאים[

 עלון המשפט, תשע"ט ?  מתי קבלן שמספק מוצר גמור נחשב מוכר ולא פועל 

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

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

 ע"ח )חלק ב'(עלון המשפט, תש  רית, פועל עני[]העסקה פרטית או ציבו תחילת המלאכההמעסיק אחר חזרת 

עלון  ]ההבדל בין "פועל" ל"קבלן", מתי אסור גם לפועל לחזור, חזרה ב"דבר האבד"[   חזרת פועל מהסכם עבודה אחר תחילת המלאכה

 המשפט, תשע"ח )חלק ג'(

)חלק    עלון המשפט, תשע"ח  ]חתימה על הסכם כיום[חזרת פועל מהסכם עבודה אחר "קנין סודר" או "קנין כסף" או "קנין שטר"  

  ד'(

עבודה   פועלים,  "מנהג מבטל הלכה" בדיני  ידי   ?באיזה מנהג מדובר]שכירות  על  שנקבע  דווקא  או  בו ההמון מעצמם,  שנהגו  במנהג 

נהוג בו, או גם  מנהיגים או תלמידי חכמים. איזה מנהג נחשב שהוא נוגד את ההלכה? רק מנהג שבא בעניין שיש בו הלכה קבועה איך ראוי ל

כללים הגיונייםבעניין שה אינם מחייבים בהכרחהלכה קבעה  או   ., אבל הם  ואיסורים מפורשים,  גם במצוות  הלכה מדובר?  סוג  באיזה 

 עלון המשפט, תשע"ט ור[ דווקא בדברים שאין בהם איס

 ה דועבמקום הסוכם עם המעביד לנהוג בכל דיני עובד ומעביד כחוק.    בודה:מנהג המדינה מחייב בדיני ע]  דיני עובד ומעביד על פי תורה

מקבל תקציב בתנאי שתנהג עם העובד כחוק. גוף ה דמי הבראה. פיצוים.    ם.נוהג לשלם זכויות אלו. פשט מנהג תשלום זה ברוב המעבידי 

 בינת המשפט, תשע"ו  תביעה בבי"ד לעבודה. עובד ומעביד במעסיק ציבורי[  .וי הבראה עבור עובד ונוטל לעצממקבל תקציב דמהמנהל 

וישמע    המעסיקים אותו בזה אחר זה, עבודה[]שני מעסיקים  האם מותר לקחת הוצאות נסיעה משני מעסיקים עבור אותה נסיעה?  

 משה, תש"פ 

כמה ישלם בעל הבית לפועל, אם חזר שלא באונס.  ]הפרת חוזה עבודה,    לאחר שהפועל התחיל עבודתו  -שכר פועלים וחזר בעל הבית  

 בינת המשפט, תשע"ו [ ת, ומדוע משלם זא'פועל בטל'ת אונס. כמה שכר האם משלם כשחזר מחמ

אי אכילה[  שימוש בהפרשת המעסיק לנסיעות או למזון למטרות אחרות   וישמע משה,  ]תנאי שכר, עבודה, הבאת מזון מהבית או 

 תשע"ח 
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 נתינת "טיפ" ]תשר[ לעובד

 

]פועל שלא נקצץ שכרו, האם 'טיפ' הוא שכר, למי שייך 'טיפ', האם מלצר יכול  האם נפסל לעדות    -לא שילם תשר ]'טיפ'[ למלצר  

ה בעל  עם  'טיפ', התנה  עברה שלדעלתבוע  לעדות,  נפסל  לתת האם  שחייב  נתן טיפ  לא  טיפ,  לתת  אדם  שמחה  פוסלת  לא  עברה  אינה  תו 

 בינת המשפט, תשע"ח  או גם בהודאת פיו[ לעדות, פסול אדם לעברה ע"פ שני עדים

 וישמע משה, תשע"ה )במכתבים(    וישמע משה, תשע"ה לא תחנם[תשר, ] נתינת טיפ לנהג מונית גוי 

 

 נעני עבד כ  נושא בפרשה:

 

 מעדני אשר, תשע"ג  ם[]בישולי עכו"ם, לבשל עבורו ביו"ט, לשלוח לו מנות בפוריהלכות הנוהגות בעבד כנעני  

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

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

 תשפ"א     מלאכת מחשבת, תשע"ז    כא, כא[]  )כי כספו הוא(ן או באגרוף מכה עבד כנעני בסכי

 ד " אשר ליהודה, תשע   [ כו,  כא]יציאת עבד כנעני לחירות בראשי אברים  

עבדות והוא בעלים יחידי ולא בשותפות, קניין ממון, עכו"ם שקנה עכו"ם לעבד, ואח"כ מכרו  ]שמל וטבל לשם  קנין כספו בעבד כנעני  

בד, האם יש קנין הגוף באדם אחר שהוא בן חורין, קנין הגוף בעבד, הטפת ברית בעבד שנימול  לישראל, הקשר בין קנין הממון לגירות הע

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' מ(  לשם עבדות ובא להתגייר[

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' נג( שני שותפים, קם ליה בדרבה מיניה[ שניים בשור של  ]חלוקת הכופר לשלושים שקלים של עבד 

יצא לחירות, האם צריך    ]שחרור העבד זכות לו או חיסרון, האם בכל מקרה שהאדון היכה בויציאת עבד כנעני לחירות בראשי אברים  

 האיחוד בחידוד, תשע"ד נזיקי לעבד או קנס לאדון[ גם שטר שחרור לעבד, שחרור העבד פיצוי 

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

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

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

  בילי פנחס, תשע"טשהעוסק בתורה בשן ועין זוכה להנצל מכל היסורים  -הלקח הנלמד מיציאת עבד לחרות בשן ועין 

 פרי עמלנו, תשע"ט עבד היוצא לחירות בשן ועין, למי שייכת השן? 

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

 ד " הגר"א גניחובסקי, תשעכא, לה[  ]  [אנוס, שמא יקניטנו] עבד כנעני שהזיק, לחייב את אדונו 

ר בי"ד הפקר, גוי שמוכר עבד , שטר, חזקה, חליפין, משיכה, חצר, אגב, הפק]גוי מגוי, ישראל מגוי, הסתלקות הגוי מהחפץ קניני עכו"ם  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' טו(-שולחןמסביב ל כנעני לישראל, אודיתא, קנין סיטומתא במכירת חמץ לגוי[
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יומי 'יום או  זכות תביעה של     ים' במכה עבדוגדרי  'עונשין מן הדין',  דברי המכילתא, האם  יומיים הוא המחייב או הפוטר,  או  ]יום 

 קירה, תש"פ  דרישה וח הנרצח, 'תחת ידו'[

 

 [ושוחד לא תקח]איסור שוחד   נושא בפרשה:

 

לפני עור לא תתן מכשול", לתת ,  שוחד משני הצדדים במידה שווה,  ]טובות הנאה לעובדי ציבור  ני שוחד בשפיטה ובמגזר הציבורייד

קיבל מתנה ולאחר מכן נותן המתנה בא  בעלי תפקיד ציבורי, לדיינים או גם ל, איסור נתינת שוחד  שוחד שוחד כשיודע ששמעון בעל דינו נתן

קבלת משלוח מנות על ידי רב ,  חיוב החזרת השוחד,  "שוחד דברים",  דן ולאחר מכן קיבל מבעל הדין מתנה  אוחר""שוחד מ,  לדון בפניו

 קבלו המצביעים  מ  שחלק  כשנתברר   ביטול תוצאות בחירת רב ,  איסור שוחד בנשים ]שהרי אשה אינה יכול לדון[,  המשמש כדיין בקהילתו

 , לאירוח וסעודה מהגורמים שעליהם הוגשה תלונה   הת דעה מקצועית בשל תלונה, וזכעובד ממשלתי שנדרש לסייר בשטח כדי לחוו,  שוחד

מחלקה חולים  מנהל  ממפעל    בבית  מתנה  מכן  לאחר  לקבל  רשאי  האם  מקצועיים,  משיקולים  החולים  לבית  מסויימת  תרופה  שהכניס 

תורה      [  כג, ח]   )כי השוחד יעוור פקחים(     [ץ עליוהאם מותר לרופא שהמליץ על מנתח לקבל ממנו מתנה, כהכרת טובה על שהמלי,  רופותהת

 שפח  ולמות,ע    תורה והוראה, תשע"ו  ב " והוראה, תשע

ודנו הפוסקים האם כתוצאה מכך יש איסור לדיין   .זו  מצוה  בפירוש  ן"והרמב  ם"הרמב  "דינים", ונחלקו  נצטוו על  נח  בני]  שוחד לדיין גוי

לשחד אם רשאי יהודי  , הדין אמת  לדון  מנת  על דכרי לקחת שוחוהאם נאסר על נ,  כרי שוחדוכרי ליטול שוחד, והאם אסור ליהודי לתת לנונ

, נתינת שוחד כאשר הצד שכנגד כבר נתן שוחד לדיין,  כרי להצדיק את בן דתווכרי כדי "לנטרל" את הנטיה הטבעית של השופט הנושופט נ

חד בתביעה כנגד יהודי שעלולה האם יש הבדל בין שוחד בדיני ממונות בין שני בעלי דינים, לשו,  כריונתינת שוחד בתביעה לגביית חוב מנ

,  כריווור", שלא נאסר בניבירור העצה להתיר נתינת שוחד על ידי שליח ]לאוהבו של השופט שיתנו לשופט[ "לפני דלפני ע,  אסרלהסתיים במ

נכרים ממשלה  ופקידי  ציבור  לעובדי  שוחד  דמ ד,  נתינת  דינאינא  ה',  לכותא  לנתינתו,  חילול  שוחד  נטילת  בין  ההבדל    איש   החזון  ידבר, 

 -שורש המוסר  ,  הקב"ה "לא יקח שוחד",  זהירותם המופלגת של גדולי ישראל מאבק שוחד,  בלתי טבעי  לי"סגו   "ענין  היא  השוחד  שפעולת

   משנתה של תורה, תשע"ו     שפחעולמות,      שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד   מבט האמת להתעלות מ"שוחד" הנגיעות המפריעות לעבודת ה'[

 נועם אליעזר, תשע"ט    אורות הגבעה, תשע"ח 

 יאיר נזרו, תשפ"א     האיחוד בחידוד, תשע"ז  הזכאיאיסור נטילת שוחד גם כדי לזכות את 

 ו " תשע משפט, ת הבינ   [ כג, ח]   ?נטילת שכר בוררות משני הצדדים, האם דינה כשוחד 

בעבר מתנת ממון, רופא שריפא אותו בשכר או  ]היכרות מוקדמת,  איסור שוחד דברים   נהנה ממנו בעבר, קיבל ממנו  שאל ממנו חפץ, 

 נועם אליעזר, תשע"ט  [בחינם, מצד הדין או ממידת חסידות

 (עחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ]איסור שוחד גם לצדיק[ השיפוט העצמי והציבורי!

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

 

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

 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה בשר בחלב לבני נח  
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]סדר הדברים בפסוק, וסדר הבאתם לאורחים, חלב לפני בשר, דעת השטמ"ק  אבינו בשר בחלב?    כים אצל אברהםהאם אכלו המלא

פריש את אורחיו ממאכלים המותרים להם, האם אברהם בישל להם בשר  שאכלו יחד, בני נח אינם מצווים על בשר בחלב, אברהם לא ה

חיה, איסור חלב לבן נח מדין אבר מן החי, היוצא מן האסור אם מותר לבן נח[   בחלב, איסור בישול בשר בחלב מדרבנן בכלי שני או בבשר

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' צ(  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   זמעדני אשר, תשע"   שלמים מציון, תשע"ז

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

ותתענג  ]אחר גבינה קשה, חמאה, נקבים שבין השיניים, אחר שתיית חלב שוקו, נס קפה, קינוח, הדחה[  הפסק בין אכילת גבינה לבשר  

 בדשן, תשפ"א 

 בירורים בהלכה, תש"פ מיהו בשרי? 

של   'חסד'של הבשר עם ה 'דין'שאסור לערב את ה חתם סופרביאור דברי המקובלים על פי חידוש   "לא תבשל גדי בחלב אמו"

המקובלים: אסור לאכול בשר תחילה .  וא אדום הוא דין והחלב שהוא לבן הוא חסדכי הבשר שה  של"ה: אסור לאכול בשר בחלב]   החלב

השמים", משום   ודך על"תנה ה  השר שלום מבעלזא: המלאכים שאמרו:.  כי תתאה גבר הדין של הבשר מתגבר על החלב  ואחר כך חלב,

ביאור  . שאכלו תחילה חמאה וחלב ואחר כך בשראף  תשובת הקב"ה למלאכים שאכלו בשר בחלב אצל אברהם,. שפסקו להלכה עילאה גבר

אחרי חטא עץ הדעת אי אפשר לתקן .  כי לפני חטא עץ הדעת היה אפשר לתקן הכל באכילת החלב  הטעם שבשר הוא דין על פי חתם סופר,

זרו למדרגת אדם ח    בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב כי במתן תורה.  כי אם על ידי שחיטה וצער לבהמה  קדושה שבתוך הבשרניצוצי ה

שבילי פנחס,     [שהיה אפשר לתקן הכל באכילת מאכלי חלב בלי אכילת הבשר  מעורר הדיןכי הדבר  אסור בשר בחלב  .  הראשון לפני החטא

 תש"פ 

 בירורים בהלכה, תש"פ ]זיעת המאכל[ כוס קפה במטבח בשרי 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ  שפחה[]בשר, עוף, אכסנאי, בני מהאוכל מאכל בשרי ועל שולחנו מונח מאכל חלבי האם מהני היכר? 

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

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב   לת בשר, האם רשאי להמשיך ולאכול גבינהאחר אכי  אכל גבינה

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

מנהג להמתין חמש שעות  , הספק אם עבר זמן  ההמתנה,  מסוף אכילת הבשר או מסוף הסעודה הבשרית,  ההמתנה בין אכילת בשר וחלב

]וכן להיפך[ ,  ומשהו ויטמינים בשריים,  זמן ההמתנה לחולים וקטנים,  אכילת תבשיל חלב אחר תבשיל בשר  בירך על  ,  אחר בליעת כדורי 

המתנה בין אכילת חלב  ,  בר זמן ההמתנה מאכילת הבשר האם רשאי לטעום כדי שלא תהיה ברכתו לבטלהע ונזכר שעדיין לא    ימאכל חלב

דין גבינות צהובות ומלוחות ,  ההמתנה לאחר אכילת גבינה קשה,  ומוצריו לאכילת בשר מדינא דגמרא, דעת הזוהר, והמנהג הלכה למעשה

אם , המתי ראוי לאכול את מאכלי החלב בחג,  טעמי המנהג,  חלב בשבועות  ימנהגי אכילת מאכל  ,  ההמתנה אחר אכילת 'פיצה',  בזמנינו

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

 ( כדאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]בשר בחלב[ שימוש בכירה חשמלית לבשר וחלב

]שאלת הגר"י סלנטר, הניח בטעות קדירה שיש בה בשר בחלב על האש   טלטול מוקצה בשבת כדי לא לעבור על איסור בשר בחלב

דהוא מוקצה דאסור באכילה, או דלמא דהוא ראוי    לא יגע בו  דרוסאי, או בערב שבת, יסלק את התבשיל בשבת קודם שיגיע למאכל בן  

 שיעורי הגרי"י זנגר שליט"א, תשע"ח  לכלבים, נתנבלה בשבת, רודה פת בתנור, למעט באיסורין, חטא כדי שיזכה חברך[

 (צאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ?ר בישול בבשר בחלבכילה לאיסו"י איסור א למה הקדים רש

 שע"ב חידוד, תהאיחוד ב מדוע לא נכתב איסור בשר בחלב בצורה ברורה? 

בצונן חלב  עם  בשר  אכילת  לאורחיו  מאפשר  אך  בחלב,  בשר  לבשל  לא  המסכים  מלון  לבית  כשרות  תעודת  להנפיק    ? האם 

 עולמות, רב   ]הלעיטהו לרשע וימות[
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בחלב   לתבשי עניני בשר  שנפלה  חלב  חלבי]אבקת  חריף  דבר  בשרי,  שעות    ל  ו'  המתנת  בחלב,  מבשר  והנאה  בישול  בשרי,  בכלי  שבושל 

ם יש פי שישים ולכן גם בת יומה לא אוסרת את התבשיל, המתנה וחומרת בני תורה, כף ומצקת שנתחבו לסיר ממין ההופכי, ברוב הסירי

על קדירת חמין, חי ביצים שהוטמנו  פרווה שקיבל אדים מבשר,  עירוב סוכר אחר מאכל  והכנסתה לתוך סיר בשרי,  על צלחת  מום קוגל 

כבוש, שתי קדרות הנוגעות זו בזו, בכלי שני, בליעה ב  חלבי בכוס תה תוך שש שעות, המתנת שש שעות מבליעת בשר בין השינים, בליעה

יפגע פת בבשר או בחלב, מנהג אשכנז בהמתנה בין בשר לחלב. מעשה "ל שהתיר תבשיל חתונה נט זצ"ש סלרגבירושלים ב  להיזהר שלא 

בחלב[ בשר  בבישול  תשחית  בל  איסור  רשע.  עצמו  משים  אדם  אין  החלבן,  נאמנות  החלבן,  חקירת  אחר  חלב  כוס  לתוכו  עומקא   שנפל 

   דפרשה, תש"פ

יש מעלה בהמתנת מעת  שינה  ]הפסקהמתנה והרחקה בין בשר לחלב   גבינה צהובה, האם  פיצה עם  עולי גרמניה, אחר אכילת  , מנהג 

 פניני אי"ש, תשע"ח  לעת[

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

 מעדני אשר, תשע"ז  יט[ ]כג,המתנה והרחקה בין דגים לחלב 

וה, ות בדיקת סכין לאחר שחיטה, מעשה מצ]קריאה לאור הנר בשבת, קריאה של רש העמדת 'שומר' להשגיח בין אכילת בשר לחלב  

 שלמים מציון, תשע"ז   יט[]כג,  )לא תבשל גדי בחלב אמו( אכילה לפני ערבית[

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

)לא תבשל גדי   [ האם יש איסור לעלות לרגל ע''י רכיבה בסוסים] מסופק אם עבר שש שעות מעת שאכל בשר האם מותר לאכול חלב?

 מעדני אשר, תשע"ו   ]כג, יט[  בחלב אמו(

 ב " מעדני אשר, תשע כג, יט[  ]  )לא תבשל גדי( האם יש סכנה באכילת דגים עם גבינה? 

 וישמע משה, תשע"ז  ]סלט טונה מוכן[בשר שנתעלם מן העין 

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

 נר יששכר, תשע"ח [ ]בישול בלא כוונהבישול עכו"ם במתקן שווארמה 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז יצירה   בשר בחלב בבהמה ועוף שנבראו בספר

 מה טובו אהליך יעקב )עמ' יא(-קובץ תורניר בחלב ותערובות  פסקי אגרות משה על הלכות בש

 תש"פ (, 1גלאט במסורת אבותינו )   סכנה כאן בודקים! עלון תורני על מסורת השחיטה והכשרות

 (, תש"פ 1גלאט במסורת אבותינו )בשר שנקנה ונמצא בו מלח מתחת לעור 

 (, תש"פ 1)גלאט במסורת אבותינו שלוש רגלים לעוף 

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

בהנאה   אסור  ומת,  רותחת  לחמאה  שנפל  חי  ד ] תרנגול  החי  מן  אבר  אך  דרבנן  בחלב    [יתאיאורעוף  גדי  תבשל  הגר"א     אמו()לא 

   גניחובסקי, תשע"ד

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

     

 (ורפא ירפא) רפואה  נושא בפרשה:
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 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' א(אף המכות שהוכה ע"י חברו מאת ה' המה   - רחמנא מחי

 תורת הביטחון, תשפ"א כשליח, הקב"ה בורא רפואות[  שתדלות, הרופא ]רשות לרופא, הביטחון ורפואה 

, השתדלות בריפוי, האם מותר לרפא חולי שאינו ניכרחולה שיש בו סכנה, מצוות הרפואה, חיוב מניעת ספק מחלה בעתיד,  ]חיוב רפואה  

   עומקא דפרשה, תשפ"א [רשות לחולה רשות לרופא או מצוה,נשמרתם, ו

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

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

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

 ו " תורה והוראה, תשע כא, יט[  ]  )ורפא ירפא(ה  סוק או מצועי -רפואה 

 תורה, תשע"ט של   בארה  ]שליחו של הקב"ה[רשות או חובה?  -רשות הרופא לרפא 

 מעדני אשר, תשפ"א האם יש חיוב לרופא לרפא, כאשר בכך הוא מונע כפרת עוונות החולה? 

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

מושתלים   ומכשירים  מגוף האדם  -אברים  חלק  להיות  סופני,   ? האם הפכו  מחולה  הוצאתם  קרנית,  לשמיעה,  שבלול   שתל  ]לב, 

 רץ כצבי, תשע"ט רפואה[  

בעלים, דמי התיקון חיוב רפואה או חיוב ממון, תשלומי נזיקין לפי מידה או לפי דמים, לפי נזק החפץ או לפי הפסד ל]  וריפוי בחובל בחבר

הגר"א    בשעת הנזק או עלות התיקון במועד התשלום, שאלת הבולים, ריפוי בחובל באשת איש, תשלומי נזק וצער בחבלה לשיטת הרמב"ם[ 

 עוזר שליט"א, תשע"ח 

 (טאספקלריא, תשע"ט )עמ'    השקפת התורה אודות הליכה לרופא -"רשות לרופא לרפאות" 

החייאת מתים  עניני רפואה   להתרפא,  ריפוי, הש]הרשות  חיוב  הנביאים,  רפואה שלמה  ע"י  בדרכי הרפואה,  רפואת   -תדלות  שלמותה, 

 שע"ג פרשה, תעומקא דכא, יט[  ]  )ורפא ירפא(  מידת אברהם, רפואה בצער, רפואה בשמחה[ -הנפש, ריפוי רשות או מצוה, ברכת 'רפאנו' 

 מעדני אשר, תשע"ו    ב" מעדני אשר, תשע ט[  כא, י] )ורפא ירפא( ריפוי ברפואות שהוזכרו בש"ס 

 ן, תשע"ג הרב ארנו-דפי עיון  [ כא, יט]כשיקול רפואי   -ת ים להטואחרי רב

]כניעה לאויב כדי לא למות ברעב, חילול שבת על חיי שעה של חולה, חולה במצב של חיי שעה האם רשאי לקחת סיכון גבוה    חיי שעה

הגדרת אורך חיי שעה, אחוזי הסיכון המותרים, חובה או רשות להסתכן, טיפול בתרופה נסיונית, יפול רפואי כשיש סיכוי לחיי עולם,  בט

 עולמות, שלא   רופא יהודי או רופא גוי, קדימויות בהצלה[ 

ל שברופאים  טוב  ניתנה  מדוע  והלא  לרפגיהנום,  לרופא  ירפא(    אות?רשות  יט[  )ורפא  תשע"ו]כא,  אשר,  תורה,      מעדני  של  בארה 

 תשע"ז 

 ד "הגר"א גניחובסקי, תשע בכדי להציל אדונו   הצלת עבדקדימות ב

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

 במשנת רש"י, תשע"ב  ]איסור מחיקת ה' בגרמא[   ולה במחלה מדבקת, ששורפים כל חפציו?חפשר הנחת תפילין ללא האם

גוים   של  רפואי  במוסד  שוטה  טמאשפוז  תאכילום,  לא  בידים,  ספייה  אסורים,  במאכלות  כדי  ]האכלתו  אחת  שבת  חלל  הלב,  טום 

 ברכת יצחק, תשע"ח  -שיעורי ליל שישי  ריא[שישמור שבתות הרבה, ובאדם ב
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 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ד   ניתוחי מתים ללימודי רפואה

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

למצוא רופא  יש חובה האם , האם רופא חייב בתפילה, בשל עיסוקו ברפואה מקיום מצוותמצווה שברפואה, בפטור רופא ]רופאים ומצוות 

 תורה והוראה, תשע"ז   [מחליף שיאפשר לקיים מצוות

בעבודתם   לרופאים  מצוות  נגזר  ]קיום  האם  מצווה,  היא  שרפואה  המצוותכיון  מן  פטורים  שרופאים  מן  מכך  פטור  במצווה  עוסק   ,

האם יש הבדלים בין עבודת רפואה של  ,  ם כשיש גם בזמן שבין הפציינטיםאם פטור זה קשור לעומס עבודה, או שמא הוא חל גה  המצווה,  

רופא לשלבו בקיום  ר יומו של הם, תכנון סדמפסיד תפילה צריך להשלים תפילת תשלומיהוהאם רופא  ,  שגרה לבין מצבים של פיקוח נפש

 תורה והוראה, תש"פ מצוות בסיסיות[ 

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

 שלמים מציון, תשע"ו  לייאש, מלכות ברפואה מלך פורץ גדר[]רפואת גוים, רשות הרופא לרפא ולא רפואת עם ישראל בידי הקב"ה 

רוד ממית אלא החטא, חזרה בתשובה ותיקון החטא העומד בשורש המחלה, מאידך 'ורפא  הע  ]לאבעניני רפואה    -בטחון והשתדלות  

ירפא' מכאן שנתנה רשות לרופא, היכן נמצאת "נקודת האיזון" בין הבטחון לבין ההשתדלות בשעת מחלה, חזקיה המלך שגנז את "ספר 

חובת   ה',  רצון  עושי  בבית  לרופאים  חלק  "מה  הרמב"ן  דברי  מסוכן  תדלההשהרפואות,  לחולה  מותר  האם  "אלטרנטיבית",  ברפואה  ות 

בשבת למיון  לגשת  מרופא  הפניה  שקיבל  חולה  "אלטרנטיבית,  ברפואה  טיפול  ולקבל  "רגילה"  מרפואה  רפואה   -  להימנע  לו  שנתן  ורבו 

סאונד וסקירת מערכות    טראאולבקול מי ישמע, כאשר לא ידוע על בעיה רפואית, האם צריך לבצע בדיקת    -כלשהי ובירכו ברפואה שלימה 

יש  נראה בדרך הטבע שיש סיכוי לרפואתם, האם  על חולים שלא  וברכה מחכם, תפילה  לה'  על תפילה  בזמן ההריון, או שאפשר לסמוך 

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

 היא שיחתי, תש"פ   [כמה סוגי השתדלויות כדי להיוושע 'מלך רופא נאמן ורחמן'. ]ורפא ירפא 

מצוות שמירת הגוף וריפויו, רפואה מן השמים, ניתנה רשות לרפא,  מונעת,    בריאות, רפואה]האם יש להימנע מבדיקות מעקב רפואי?  

דור ישרים, בדיקות שגרתיות, בדיקות גנטיות    -תמים תהיה עם ה' אלוקיך, בדיקות כשיש ריעותא לפנינו או חולי מצוי, בדיקות גנטיות  

 שמעתא עמיקתא, תש"פ  בהריון, סקירת מערכות[

 

 תפילה על החולה: 

 

 מעדני אשר, תשע"ה תפילה 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 דפרשה, תשע"ג    [םתפילה בביקור חולי ,תפילה על מיתה ,כפרה רפואה מיסורי ,על עצמו] על חולה תפילת

 מעדני אשר, תשע"ה   מי שברך בשבת לחולה שאין בו סכנה

]ובכל מי שברך לחולה בר"ה ויום כיפור שחלו מרים במי שברך 'שבת היא מלזעוק'?  האם או  ]רח"ל[תפילה בשבת על חולה מסוכן  

 האיחוד בחידוד, תשע"ב  בשבת[
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 רפואה לא קונבנציונלית:

 

 תשע"ז   נוה ההיכל, תשע"ב לב, ה[  ]   ]רפואה שאינה טבעית, מכומר[ הצלה וריפוי בעבודה זרה

אוצרות אורייתא,  [   , תמים תהיההיפנוזה רפואית  ים,]מרפא נכרי מכשף, השבעת מלאכים לרפואה, שמות קדושריפוי ע"י כוחות נסתרים  

 תשע"ח 

וברפוא ברפואה  סגוליות  שימוש  ריפוי]ות  בדרכי  להעזר  מותר  ובחול[  האם  בשבת  תשע"ג    סגוליות,  תורה,  של  ההיכל,       בארה  נוה 

    תשע"ד 
,  כך  להתיר לו איסור בהמה טמאה עלאינה רפואה גמורה  כבד שלו,  המחצר    להאכילו  , האם]מי שנשכו כלב שוטה  רפואה סגולית בשבת

האם מותר לחלל שבת ,  חולה שיש בו סכנה התובע שיעשו לו סגולה,  ספק נפשותלבין    ספק רפואההחילוק בין  ,  ספק נפשות דוחה שבת

דאורייתא חולה  במלאכה  לצורך  סגולית  רפואה  סכנה  בעשיית  בו  תובע[  שיש  החולה  אין  רפואה    דרבנן   סוראי,  ]כאשר  עשיית  לצורך 

לחולה סכנה   סגולית,  בו  סכנהולחולה    שיש  בו  לצורך  ,  שאין  שבת  צדיקים חילול  קוויטל    תפילת  לתפילה[,  -]לשלוח  לצורך    שם  או 

חכם עם  סגולית,  בשבת  הומאופטיתרפואה  ,  התייעצות  ברפואה  סממנים  שחיקת  בשבת,  גזירת  נחשים  על  צידה[  לוחש  ודין  ]איסור   ,

     עולמות, פח [ לחש בשבת לעין הרע, שחיקת סממניםאם גזרו בו משום  -ה בשבת לרפואה ]בחולה שאין בו סכנה[ לחיש

לבן הצרפית, תמים תהיה, כתיבת  ]אין בה ממש, הוחזקה כמועילה, אליהו שנטמא לרפואה סגולית  ]או שאר איסורים[האם לחלל שבת 

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נב()נח איש צדיק תמים( ]ו, ט[    יטל לצדיק בשבת[וכתיבת שם חולה בקוהשם ע"י דוד לסגירת מי התהום, 

 ד " נוה ההיכל, תשעלצדיק עבור חולה   משלוח קוויטל בשבת 

 פרקים מספר שאילת החיים, תשע"ח  ?לחולה להתרפאות ברפואה טבעונית ולא לשמוע בעצת רופאים האם הותר

 הרב ד"ר חיים מנחם ברייר, תשע"ט -מפנקסו של רופא]המחויבות הרפואית לתזונה[   חולה המבקש לקיים בו "יסורים מכפרים"

 

 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   

באונס המזיק  בין  ]  אדם  לעולם,  מועד  בין  שוגגאדם  ער,  בין  מזיד,  בין  "בין  א",  ישן ,  חייב  המזיק  ברצון"באונס  דם  ונחלקו    ,ובין 

  שהפסיד חיוב אדם המזיק מחמת  ,  המזיק בשנתו חייבמתי  חייב אדם המזיק, מה מוגדר "אונס גמור",  גמור  הראשונים האם גם באונס  

ממון, מפני    לניזק  ב,  שהזיקאו  מעשיים  באונסנדונים  המזיק  אדם  מגג  ,  חיובי  מצויהנפל  שאינה  האברוח  חי,  שגרם,  ם  הנזקים  על  יב 

ואכלוהיתומים שאביהם הניח להם פרה שאולה   נזקים במלאכתם,  וסברו שהיא של אביהם  , האם חייבים לשלם מדין אומנים שגרמו 

הניח משקפיו על ספסל פנוי שלידו, ובא אדם אחר  , ב, ונגרמה שריפה, האם חייושכח לכבות את הנר שתויחזר מבית המשתה , אדם המזיק

מגיה שפסל תפילין שנתנו לו להגהה, האם  שילדה מונית וגרמה נזק,  אשה  ,  ישב עליהם ושברם, האם חייב לשלם על נזקי המשקפייםוהתי

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

ונפלה שינו, האם חייב לשלם לו דמי שתל, האם השתלת אבר חדש נכללת בתשלומי 'ריפוי', האם    ת חברו]תקף אתשלום על שבירת שן  

 משא ומתן, תשפ"א  ון[התשלום הוא על השלמת הנזק או על החבלה, נזקי גוף או נזקי ממ

 באר הפרשה, תשפ"א )עמ' א( ]הכל בידי שמים[צמו לאחרים ולא לע  אין 'איש' מזיק
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 משא ומתן, תשפ"א א  -אדם המזיק ודיניו 

 משא ומתן, תשפ"א  ]בשוגג באונס, ברוח מצויה[ית מזיק יק ועשידיני מז

 משא ומתן, תשפ"א ב  -דיני עשיית מזיק  

 משא ומתן, תשפ"א א  -דיני מזיק אש 

 משא ומתן, תשפ"אג  -דיני מזיק אש 

 ן, תשפ"א משא ומתד  -דיני מזיק אש 

 משא ומתן, תשפ"א ה  -דיני מזיק אש 

וסעים, השוכר דירה לפסח ]כשאצלו לא נחשב כנזק, טס במטוס ושרות ההקרנה בו לא פעל, האם רשאי לתבוע כפי שאר הנתביעה על נזק  

ונמצא שאינה בדוקה, דעתו של אדם סביר או אדם זה, טענת מקח טעות על שינוי בסוג בשר ובעיני רבים הוא שינוי אך  בחזקת בדוקה  

 בעיניו לא, מנהג המדינה המאפשר תביעה במקרים כאלו, האם המנהג גובר על הדין, התחייבות חברת תעופה לפעול לפי כללים והסכמים[ 

 משא ומתן, תשפ"א 

]פגע באשה ונפל עוברה והתברר שהיתה בהריון רב עוברים, ישלם כעובר אחד, ישלם כמספר    שבר ביצה בחנות ונמצא בה דם   -מזיק  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כו(  -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"אהעוברים שיצאו, משלם כמספר העוברים שהיו[ 

. כשידוע בוודאות תיקוןהאו לשלם את    הנזקחייב לשלם חפץ חדש, אלא רק לתקן את    ינו, אונוממאו בבגופו    מזיק]מזיק רכב שכור  

ק לתקן במקום  יזרשאי המגזל הוא בידם,   ,רק לתיקון, אלא גם לרוחי החברה  אינועל כל תיקון כסף, והתשלום  חה  מרוישחברת ההשכרה  

,  את דמי הנזקהוא כדי להרוויח כסף על התיקון, אין המזיק חייב לשלם אלא   ,אם הסיבה שחברת השכרה תובעת תיקון במקום יקרר.  אח

ת תיקון יקר, שאם חברת ההשכרה דור.  דגרמי  ינא, אז חייב לשלם הכל מדוונהכן הזיק בכ  ולא כפי יוקר העלות בתיקון בחברה, אלא אם

צריך באמת לתקן במקום   ,כל דמי התיקון, כיון שכדי להחזיר את הרכב למצב הראשון  את  היא רוצה תיקון איכותי, חייב המזיק לשלםכי  

, או כיון שיש להם גם רווח אומנותיתי היא כדי שהתיקון יהיה  וחברת השכרה לתקן רק במקום איכת  שקשה לדעת, האם דרישי. כאיכות

גם מחצית ההפרש בתיקון במקום    -במקום רגיל    הנזקמלבד תשלום תיקון    -על כל תיקון במקום היקר, לכן על צד פשרה ישלם המזיק  

 בינת המשפט, תש"פ [ יקר, על דרך פשרה

]אדם הוזמן לבדיקת כשרות מזוזה, הוציאה לחלון כדי לראות היטב, שכן שפך נוזלים מעליו, המזוזה ניזוקה, האם בדק מזוזה והוזק  

 גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א הגר"א  השכן חייב בנזקים, ממון המזיק[

משקפים   שבירת  על  נזיקין  "תשלומי  לבעליו,  רק  השווה  למוכרו ]חפץ  בעצמו  שווה  שאינו  שווה    דבר  רק  בעדו,  דמים  לאיש  וליקח 

את החפץ והיה שווה   למכור, אין המזיק חייב לשלם". ההבנה הפשוטה בדבריו היא, שאין חיוב מזיק אלא אם כן הבעלים היה יכול  ההוא

בשוק, או במה שיש לו    מכירתוממון רק לעצמו, פטור המזיק לשלם. האם ערך החפץ נמדד רק לפי שווי  גם לאחרים, אבל כששווה    ממון

]חליפה או   רק לבעליהם, מזיק בגד משומש  המתאימים  בגדים]משקפיים או מגע[ או  מזיק עדשות  ,  רך רגשיבעצמותו, חפצים בעלי עשווי  

דינא האם חייב לשלם עגיל או זוג,    -מזיק צעצוע השווה רק לקטן, הזיק עגיל אחד מתוך זוג עגילים  ,  חולצה[ שקשה למצוא להם קונה

ממון רב    שיש מי שמוכן לשלם עליו  שומת ערך חפץשה בתמורה ל"טובת הנאה",  ראיית ה"נתיבות" ממכירת כתובה על ידי אד"גרמי",  

 עולמות, תטז  [יותר מערכו בשוק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]הכה לאפרושי מאיסורא ע"פ עדים, והוזמו, האם חייב לשלם על החבלה, אדם המזיק[ חבל באונס 

, קיזוז נזקין, כשהחבר כיון להזיק ובלא כוונה להזיק, בחליפת המלכלך  ידו  נגבחברו  ו ס' טיפק'ב   חברו  לכלך את יד]  מזיק שהפך לניזק 

 פניני חשוקי חמד, תש"פ   גרשה[קידש אשה כדי להניח בחצרה חביות יין ומייד 

ראובן שכר דירה משמעון, ולאחר תום השכירות הביא חברת הובלות להוציא את  ]  הדירהם שלו הזיקו לבעל  שוכר דירה שהפועלי

ת ההובלות דבר מסוים בדירה. עתה בא ראובן ושואל אם חייב לשלם על נזקי הפועלים חפציו מהדירה, ובמהלך עבודתם שברו פועלי חבר
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חילו יש  האם  הפועלים,  בנזקי  נחייבו  אם  וגם  לא,  עצמהאו  הדירה  או  לקרקע  המחובר  דבר  נזקי  לבין  מטלטלים  נזקי  בין  שמירה  ק   ,

 עלון המשפט, תש"פ  ירה במסירת הנכס לקבלן[בקרקעות, האם בית מוגדר כקרקע, התחייבות בשמירה מכח חוזה, הסתלקות משמ

דבר שאינו שווה בעצמו  ]חפץ השווה רק לבעליו, קם ליה בדרבה מיניה, נתיבות המשפט חידש כי "של זר שאכל תרומה  נזיקין  תשלומי  

בעדו, רק שווה    למוכרו כן  לאיש ההואוליקח דמים  , אין המזיק חייב לשלם". ההבנה הפשוטה בדבריו היא, שאין חיוב מזיק אלא אם 

וה   למכורהבעלים היה יכול   ן גם לאחרים, אבל כששווה ממון רק לעצמו, פטור המזיק לשלם. וצ"ע האמנם ערך יה שווה ממואת החפץ 

בעצמותו, לאור דברי "נתיבות" צ"ע בנדונים דלקמן: הזיק לחברו דבר שאין , או במה שיש לו שווי  בשוק  מכירתו החפץ נמדד רק לפי שווי  

אחר שמעצם טבעו אינו ראוי אלא לבעליו,   זהות, גט אשה, תמונות, או כל מסמך  , כגון: דרכון, רשיון נהיגה, תעודתלו שוויות אלא לבעליו 

רק לבעליהם,   המתאימים  בגדים]משקפיים או מגע[ או  מזיק עדשות  קבלו בירושה[,  ]שנת  חפצים בעלי ערך רגשיכגון "כתב סמיכה" או  

האם   -גיל אחד מתוך זוג עגילים  רק לקטן, הזיק ע  מזיק צעצוע השווה ]חליפה או חולצה[ שקשה למצוא להם קונה,    מזיק בגד משומש

זוג,   כיצד   -שבר חלון בבית חברו  אין שווי למוכרם בשוק[,  ]ש  בטעות קובץ עם חידושי תורה]במחשב[    מחק לחברו חייב לשלם עגיל או 

ראיית ה"נתיבות" ממכירת  ,  מדינא ד"גרמי"מעריכים נזק של חלק קטן מדבר גדול, האם יש לחייב בתשלומי נזיקין בכל הנדונים הנ"ל  

ל"טובת הנאה", מזיק כרטיס הגרלה של חברו,   ידי אשה בתמורה  על  עליושיש מי שמוכן    שומת ערך חפץכתובה  יותר    לשלם  ממון רב 

 עולמות, תטז    [מערכו בשוק

רעש,  ]נזקי רעש   ניתמטרדי  וֵריַחים"ן למחות  מדוע  ניתן למחות מחמת "קול פטיש  ולא  והיוצאים"  , רעש הנובע  מחמת "קול הנכנסים 

גמלא,   בן  יהושע  נזק  המוחזק לעשות מלאכה שיש בה  ,  ]בית כנסת או תלמוד תורה[  לצרכי מצוהשימוש בבית   משימוש "מוגן" בתקנת 

 חולה רשאי למנוע משכניו לגרום רעש,  חייב לסלק את הנזק  -זוק מכך  ]של עשן, ריח או רעש[ ובא לגור בשכנותו אדם שני  בלתי נסבל

, אלא רק על מה שאינו דברים שרוב בני אדם רגילים לעשות בביתםו. וכתב החזון איש, כי דברי הריב"ש לא נאמרו על  המפריע למנוחת

מקלחת לאחר ,  נוקות הבוכים באמצע הלילהי ת,  הפעלת מזגן בימי הקיץ כל שעות היממה  נזקי רעש בין שכנים:  מעיקר השימוש בדירה.

באהליל,    חצות חורקים  כביסה  חוטי  הלילהמשיכת  מאוחרות,  מצע  בשעות  מוסיקה  שמיעת  או  נגינה  במרפסת ,  לימוד  ילדים  משחקי 

לם רעש הנגרם מאולם שמחות הנמצא בסמוך לשכונת מגורים ]ומה הדין אם האו,  פתוחה הסמוכה לדירת אשה הנמצאת בשמירת הריון

שירת זמירות שבת  ,  סת או תלמוד תורה בבנין משותףפתיחת בית כנ,  עשיית שמחה בבית באופן חד פעמי,  נבנה קודם שנבנו בתי מגורים[

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

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

ישלם(     האם חייב?  ,על הרצפה  ויים שהיודרך על משקפלתפילה  חברו  העיר את   בעליו שלם  ישמרנו  לו[)ולא  מעדני אשר,      ]כא, 

 תשע"ו 

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

 ( קכהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   המציל את עצמו ואת חבירו על ידי שהזיק

מסביב   ]אשו משום ממונו, אש שע"י בעל חיים, המבעיר אש ומת חייבין היורשים לשלם, עשן, קטן ששרף חפץ בקטנותו והגדיל[נזקי אש  

 (קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כט-לשלחן

 תש"פ   תשע"ח   המצוות בפרשה, תשע"ו ]קרן שן ורגל[מצוות בית דין לדון בנזקי בעלי חיים 

ורגל   שן  הנזקי  מלוה  ומזיק,  גזל  מדיני  יסודו  או  מסברא  הוא  נהנה  חיוב  האם  'מזיק',  ושם  'נהנה'  משלם ]חיוב  האם  בתורה,  כתובה 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' סד( מעידית בינונית או זיבורית[

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

וגזלן כשיש אחרי  ]היזק כשלא חיסר דמים, שני הבולים,גדרי מזיק וחיוב תשלומיו   ות על החפץ, תשלומי ביטוח, חיוב תשלומי מזיק 

 מאור השבת, תשע"ט חיוב המזיק לתיקון הנזק[  

 ג "הרב ארנון, תשע-דפי עיון   ]היזק שאינו ניכר[ נזק מחיקת קבצי מחשב 
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 ( מהפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  בתשלומים למשך תקופת הריפוילשלם לניזק תשלום חד פעמי או 

   רכת יצחק, תשע"חב-שיעורי ליל שישי  ות, לדבר מצוה בזמן אחר, רץ לברכת הלבנה[בין השמש ]בערב שבתרץ לדבר מצוה והזיק 

השתיה  התחלת  מעת  כרודף  נחשב  האם  סובביו,  את  המכה  ה  ?שיכור  להרוג  מותר  מאימתי  בלידתה  המסתכנת  עובר,  ]מעוברת 

 ברכת יצחק, תשע"ח  -שיעורי ליל שישי במחתרת, הריגת אנשי שכם[  אנטונינוס שהרג כל יום שני שומריו, בא

ב   אכסנאי המארחת,  המשתתף  המשפחה  עם  חנוכה  נר  הדלקת  שריפההוצאות  להשתתף    מהחנוכיה,  ונגרמה  צריך  האם 

 מעדני אשר, תשע"ג  בתשלום הנזק?

 מעינות בני יששכר, תשע"ח   תשלומי קנס בחובל בחברו בזמננו

 אשכול יוסף, תשע"ו  זק שגרם בילדותו על נ תשלום

     (עח )עמ' אספקלריא, תשע"    ]מנא תבירא תבר[ הקשר בין חיוב אדם לנזקי אש, אשו משום חציו, צום ט' באב, ואבלות המן על בתו

 בינת המשפט, תשע"ז   ]חוב שלושים יום ונזיקין מיד[ ?כמה זמן נותנים לתשלומי חוב או נזיקין

וניזוקה הסחורה בנזק אחר, קיבל עליו אחריות נגד שוד בספינה ובעל   טו בה סוגי נזק,]כתב ערבות שפור  חיובי ערב בנזק שאינו מצוי 

 נוה ההיכל, תשע"ו   המשמעות לגבי ערבות יהודה[ הספינה בעצמו שדד, הרחבת הערבות למקרים מצויים,

 בינת המשפט, תשע"ט  בנה תוספת בניה וכתוצאה מכך יש נזילת מים לדירה שתחתיו, או לחפצי השכן[]הרחקת נזיקין 

לצורך,  ]איסור חבלה עצמית,  לחבול בעצמו שלא לצורך רפואת עצמו?   ניתוח קוסמחבלה  יפוי הגוף,  ויוצא דם, לצורך  פצע  לגרד  טי, 

 (סואוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -פניני הלכה ם דם תמורת ממון[לתרו

נ  סה?למי מגיעים הפיצויים עבור עיכוב גדול בטי ע"י אביו, בטיסה היה איחוד  פוצו,  ]בן טס לארץ בכרטיס ששולם  והנוסעים  יכר 

 ז(יט )עמ' קעיון הפרשה, תשע"  ילם את הכרטיס, פיצוי חלק מהכרטיס או תמורת הסבל[ האם הפיצוי שייך לבן שטס או לאב שש

ליפה, האם למרות זאת הם  בדה שיקנה חליפה על חשבונם ואח"כ נמצאה החבעלי ניקוי יבש שסיכמו עם לקוח שחליפתו נא

 הגרב"מ זילברברג, תשע"ט -שיעורי ליל שבת  ?מחוייבים בתשלום

    (טזאוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -גל עיני   י על ארבע אבות נזיקיןמבט רוחנ

חסידות, המזיק בעין הרע  ]בדברי חז"ל, מהות ההיזק, בראיה או במחשבה, ברכה מצויה בדבר הסמוי מן העין, איסור או מידת  עין רעה  

ל מנהגים  סגולה,  ע"י  מזיק  לשלם,  חייב  אמיהאם  או  חפצים  מכך,  להינצל  סגולות  קפיד,  דלא  מאן  הזה,  בזמן  האם מניעה,  להגנה  רות 

שיעורי      שיח השדה, תשע"ד    כאיל תערוג, תשע"ד    עומקא דפרשה, תשע"ד    ות, רסגעולמ   )וישא בלעם את עיניו, ברש"י( ]כד, ב[  מותרים[

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז-ליל שבת

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו( עין רעה בהבטת אורחים בדגי האקווריום הביתי 

   , תשע"ח )עמ' ט(פניני חשוקי חמד]נזק על טבעי, סגולי[ ליה על נזקיה? בטה, האם חייב בע חיה הממיתה ע"י ה

לגבי איסור מלאכה,  ? ]מזיק ע"י עין הרע, הורג ע"י שם או כישוף, פעולה סגולית בשבת  פעולה על טבעית האם דינה כפעולה רגילה

ישיבת ברכת  -שיעורי ליל שבתנו בהשבעת קולמוס, מלאכה בשביעית באופן על טבעי[   צידה בעל חיים ע"י לחש, כתיבת ס"ת ע"י משה רב

 יצחק, תשע"ז

 תשע"ט  , בית הדיןמכותלי  ]שומת נזק, הזיק בהמה ונמצאת טריפה[ רך המכירה הפוטנציאלי?תשלום נזק לחפץ לפי ערך הקניה או ע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   ]אין הולכים בממון אחר הרוב, מזיק בשר שסבור שהוא טריפה[מזיק בשר הכשר מטעם רוב 

 נוה ההיכל, תשע"ב  ומין[]האם חייב בתשל מזיק על ידי עין הרע, סגולה ושמות, עין אלקטרונית
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 ע"ד בינת המשפט, תשמי משלם?  ים שגרם נזק לרכוש,עובד של קבלן שיפוצ

 

 גרמא וגרמי: 

 

 תורה והוראה, תשע"ח ]גרמא, גרמי[  נזקים עקיפים 

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

לכלוך חפץ אינו דומה לכל נזק   ]שלמו סכום רב על נקיון מיוחד לבגד בזמן שמחת החתונה.   מסדר קידושין ששפך יין על שמלת כלה

תית, והחלק הממוני להסיר את הלכלוך אולי אינו אלא גרמא בעלמא, זרק  ק מכסה את החפץ ולא משנה אותו מהואחר, שכן הלכלוך ר

ללכלוך  בין לכלוך בבגד  נזק של כיבוס בחלוק מושאל, הבדל  נזק לשחרוריתא דאשייתא,  ישיר,  נזק  בנזיקין או  גרמא  לים הגדול,  מטבע 

עפ"י הרמב"ן ויחייבו את הרב לשלם. ובחתונה   "ב, ב"חתונה ספרדית" יפסקו כהמחברבתקרת דירה, אדם מועד לעולם, מזיק ברשות בעה

אי אפשר להוציא ממון, עפ"י הרמ"א ההולך כדעת התוספות ופוטר באונס כעין גניבה. טענת פטור מכוח תקנת    –אשכנזית" או מעורבת  "

חשוב, דין קבלת כבוד    שכר או עושה בחינם, דין שונה באדםהסבלים, טענת חיוב מדין שומר, מעמדו של מקבל שכר, דין שונה אם מקבל  

 דפי עיון, תשע"ט כתשלום שכרו, פטור של מזיק בשעת שמחה[  

הגר"א  ]ממון המזיק, בור, טמון[  זקיהם?  מסר בגד למכבסה והיה בו עט ונתלכלכו בגדי שאר הלקוחות, האם חייב בעל העט בנ

   גניחובסקי, תש"פ

]עצירת פתאום, האם הוא אדם המזיק וחייב או 'בור' ופטור על כלים, הזיק בנהיגה לרכב מולו דינו של נהג ברכב שהזיק לרכב אחר  

גרמא, סיבוב ההגההוא אדם המ ויתכן שהוא  ופגעה באדם[  זיק  דיליה, מכונית הנוסעת אחורנית באופן איטי  גירי  יריית חץ חדש,   הוא 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ 

תו ולא הפקיר בורו, אבנו סכינו ומשאו, העדר  רושה בבור, מתנה בבור, הפקרי רשו ]קניין ובעלות בבור, ברשותו וברשות הרבים, ינזקי בור  

מודעות, קנה אבנו סכינו משאו בקניין חליפין ולא ידע שהם מונחים בראש הגג, ירש בור יחד עם קרקעות אביו, בור הנמצא במקום של 

אם תקנו עמידתו שם נעשה בעל הבור והתחייב בנזקיו, הבמקום שיש קניין ארבע אמות לכל אדם, האם ב  –צידי רשות הרבים    –הפקר  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' נז(  חכמים קניין במקום שנוצרת עבירה, הפיכת אדם לבעל בור, ד' אמות קונות לזכותו ולא לחובתו[

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"אלמיתה ובור לניזקין בור דין 

כן עבד ואמה, וכן שור פיקח ביום, ]אדם יש לו תבונה לראות את המכשול, ומדוע רק בשור שנפל לבור חייבים ולא באדם שנפל לבור? 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א דם לבור והוזק ראה בבלי וירושלמי[  ובנפילת א

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  ט' ועשאו י' ונפל שור על רגליו[]בבור ה' טפחים ובא אחר והשלימו לו' ורגלי השור הם ד'. בור שור שנפל לבור 

 בור פטור על כלים וחייב על טמון, ואש פטורה על טמון וחייבת על הכלים, כותל ואילן שנפלו[]נפלו לבור כלים ונשרפו,  אש בתוך בור  

   הגר"א גניחובסקי, תש"פ 

אדם בכוונה לתוך בור גלוי של חברו, שרף טלית חברו באש דלוקה של אחר, עשה כן בכדי להציל עצמו ממות,  ף  ]דחאדם המזיק בכוונה  

לנפשיה', עשיית דין עצמית, דחף פרה   רו, דחף כדים לבור חברו מדין 'עביד איניש דינההגנת ה'צורך', דחף את חברו לבור כדי להציל את חב

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  ר[שאולה לבו

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  חרת[]פטור מחמת אונס, או שמת מחמת סיבה אפטור ממית שור בתוך בור בעומק ט' 

הגר"א   ]כשידוע מאיזה צד נפלה הבהמה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס[בור הבנוי בשיפוע ההר ומצידו האחד ט' ומצידו האחר י'  

 , תש"פ גניחובסקי
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 הגר"א גניחובסקי, תש"פ חיוב שמירה על שור שעדיין אינו ברשותו   

בנתכוין לבשר חזיר, היזק יי"ש לחבירו והצילו, הזיק  ]מזיק    הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  בול יקר והעלה מחיר הנותר[

ל כיסו של חברו, עושה סחורה בפרתו  ]שלח שליח לחו"ל להביא סחורה והשליח טייל להנאתו, מבטהאם 'מניעת רווח' נחשבת ל'נזק'?  

    דבר חוק ומשפט, תש"פ רו 'סמך' עליו, חיוב מדין 'גרמא' או מדין 'ערב'[של חברו, כאשר חב

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

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

בנזיקין  תשל  חיוב בגרמא  בי"ד  ומים  כפיית  או  בי"ד  חיוב  מחתות,  להקריב  האיש  וחמישים  למאתים  עצתם  על  ואהרן  משה  ]חיוב 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' פט( לתשלום נזקי גרמא, תפיסה מהמזיק בגרמא[ 

 מכתלי בית הדין, תשע"ז  ]חיוב תשלומים בגרמא ובגרמי, בזמן הזה, כשמוחזק בממון[להנהלת קמפוס להחליף את כל המנעולים ם גר

 כאיל תערוג, תשע"ח מול גרימת נזק   -ח וגרימת ריו

 מעדני אשר, תשע"ט   ?פיהאם יש סכנה או איסור לעקור שן משום יו

בשגגה, היזק שאינו ניכר,    ריות המתקן, אומן שהזיק]מחשב שנמסר לתיקון, אחמתקן מחשבים שאיבד מחשב ובו חומר יקר לבעליו  

ניכר, חיוב שומר על היזק שאינו, נזק לחפץ בעל ערך סנטימנטלי, נזק לחפץ שאין לו מחיר שוק  היזק ניכר או שאינו    -נזק לחומר במחשב  

 בינת המשפט, תשע"ט    [כלל, נזק שאינו ניכר בעין, הוצאת כלי סטרילי למקום שאינו סטרילי, גרם לוירוס במחשב, נזיקין

]החזר הוצאות הבנק, גרמא וגרמי בניזקין, גרמא בנזק ללא כוונה, נזק של  עתה במספר חשבון והפקידה לחשבון שגוי  מזכירה שט

כקיזוז בטענת קים לי, חיוב אשה נשואה בנזיקין, גביית פועל בגרמא, חיוב מדין ערב, חיוב שליח שהתרשל, קים לי, עיכוב תשלום שכר  

זכויות הבעל משכרה,  נשואה  של   נזקי אשה  מעמדו הכלכלי  עובד שהזיק,  עם  הדין'  'לפנים משורת  הנהגת  העבודות,  סוגי  אשתו,  בשכר 

   בינת המשפט, תשע"ט העובד, הנהגת לפנים משורת הדין בסבל או בכל עובד, הנהגה זאת רק לתלמיד חכם או לכל[

או לתבוע אותה אישית?   ניתן לקזזו משכרה  נייד ממקום  אש]נזק שגרמה אשה נשואה במקום עבודתה האן  ה שקבלה טלפון 

ת זאת משכרה, בעלה טוען שמעשה ידיה שלה, ואם  עבודתה לצורך העבודה והשתמשה בו לשיחות פרטיות רבות, המעסיק רוצה להפחי

שהיא אשה  ה.  כי על דעת כן פסק לה שכר הנזק,  מותר לבעל הבית לעכב משכר מעשה ידיה כשיעור  הזיקה על הניזק לתבוע אותה בנפרד,  

לידיה, או שיש לבעל תי זוכה הבעל במעשה ידי אשתו, כשבאו  ה. מהאם מעשה ידיה שייכים לבעל,  ובעלה אברך  ביתבנסת העיקרית  המפר

שה ידיה. מחלה האשה על מעשה ידיה, האם הוי מחילה. אשת איש שחבלה באיש, וחבל האיש בה, כמה משלמים. עבד זכות תביעה על מע

ורים, האם מפחיתים את שווי החבלה, או  ואדם או ש  ם. חבלו זה בזה בניהתשלומי  םבעבד איך מחלקי  שחבל בבן חורין, ובן חורין שחבל

 בינת המשפט, תש"פ [ וי התשלום של כל אחדאת שו

נפשי   נזק  לשם מגננת שגרמה לילד  חינוכי, מזיק  ובגרמא,  ]עונש  במזיק  חיוב שומרים  שמירה באדם,  חיוב  חרדות,  לילד  גרמה  צוה, 

 בינת המשפט, תשע"ט  ת, כליאת שוא, גרמא בנזיקין האם חייב לצאת בידי שמים[הכניס אדם לצינוק וניזוק נפשי 

  רדם הג שס להציל את חייו, והזיק לרכב אחר.  תיב באו]סטה מהנהג ברכב סטה מנתיב הנסיעה להציל עצמו ופגע ברכב חברו  

ורכבו סטה מהמסב והזיק רכב, האם פטור מטעם אולוהיגה,  חייו,  הג  ה.  ס שיל  מולו סטה להציל  רדם וסטה מנתיב הנסיעה, הבא 

 בינת המשפט, תשע"ט חייב, מזיק חברו באונס, נזיקין, גרמא[ רדם הג שוהזיק רכב אחר, האם ה

רשלנות המתקין, רשלנות המחזיק, מזיק 'אש' כוח אחר מעורב בו, טמון, נזקים מאי נזיקין,  ]חלון שנפל מגובה רב והזיק, מי אחראי?  

 מכתלי בית הדין, תשע"ט  פינוי השברים[

]ראובן הסתכסך עם בעל חנות ומוציא דיבתו רעה והדבר גורם לחנות נזק כלכלי גדול, יורד  יקין בגין הוצאת שם רע על חנות  ת נזתביע

מדא גזל  חברו,  של  לגיטימית לאומנותו  ביניהם  העסקית  המחלוקת  כאשר  בעלמא,  גרמא  אינו  מדוע  דין,  בבית  לתביעה  וניתן  ורייתא, 
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עני צודק,  אינו  המתחרה  האדם    וכאשר  זכות  המסחר,  כללי  לקבוע  דור  שבכל  חכמים  תקנות  יהושע,  תקנות  מדרבנן,  גזל  בזית  המנקף 

 בינת המשפט, תשע"ח להתפרנס מיגיע כפיו[ 

]האם שומר יכול להחזיר הפקדון אחר שכבר שילם אה האבדה חליפה שאבדה ב'ניקוי יבש', ונרכשה חדשה תמורתה, אך שוב נמצ 

אומן ליצור עבורו חפץ וחזר למפקיד ולתבוע את הכסף ששילם, תביעת הוצאות הכנת שטר כשהמלווה חזר בו מהסכמה להלוות, ביקש מ

חה, הבדל בין כסף שירד לטמיון  בו, הוציא מעות על פיו, הוצאות חתונה שבוטלה, גרמי או שכר פועל, השקיע במכונת יצור על סמך הבט

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט לבין מכונה הקיימת בפנינו, תשלום עבור עצה שאינה הוגנת, כשכיוון להזיק, מדין ערב[ 

ניכר, חולה]נזיקין, בישל איסור בכלי  היזק שאינו ניכר הנוגע בכלי או בחברו, כלאיים בכרם, ראיית    , האם הוי היזק  במחלה מדבקת 

נ נבנצאל  ר"הג  בצימר, הזיק בשמירת הקמח של מצה שמורה[  החפץ הניזוק גם ללא ראיית מעשה הנזק, בשר בחלב, הטריף בטעות כלים

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יח(-שליט"א

ברשות הרבים, אדם שנפל לבור או ]מתקן התעמלות לטובת הציבור שהיה פגום, בור  תשלומי נזק למי שניזק ממתקן שבור בגן עירוני  

מפגע, האם יש לעיריה מודעות    בור שנפל על האדם, בור שהופעל ע"י האדם, מזיק אש, מי הוא בעל הבור, בעל המתקן או מי שקלקלו ויצר

בור[ היה  לא  יצירתו  שבשעת  בור  בעל  על  היא  האחריות  הטלת  האם  התקלה,  מיר  למציאות  בישיבת  חבורות  מראשי  הלכה  אוסף  -פניני 

 גיליונות, תש"פ )עמ' מו(

]נתן לקטן עוגה ולכלך בגדי גדול, השאיר מפזר חום וקטן הדליקו ונגרמה שריפה, הניח מכונית פתוחה ירה לקטן  נזק שנעשה ע"י מס 

 מאור השבת, תשע"ט וקטן הפילו, אבנו סכינו ומשאו[ וקטן דרדרה, הניח חפץ על אדן החלון 

 ,סגר ביתו של חבירו, וישן בבית אחריםהנזק. האם משלם לו את  מנעו מלצאת למלאכתו, סגר את חבירו בחדר, ו]גרם נזקים בבית חברו 

האם חייב על הפסדו. שוכר שיצא ללא הודעה שלושים יום, האם נמנע חברו מלהשכירו,  גר ביתו של חבירו, ועל ידי זה  סהאם משלם לו.  

מכר בשוק, האם חייב  ינו נמזיק דבר שא סדו. פסל סוכת חבירו, האם חייב לשלם. הוציאו מביתו, האם חייב לשלם.חייב לשלם למשכיר הפ

 בינת המשפט, תשע"ט דמי שימוש בחפץ הנגזל[  לשלם. האם גזלן משלם

]סכר מים  ?  אם חייב לשלם על הנזקים שנגרמו לשדות השכניםותיו, ההעיף את עפיפוני התבערה משדהתקין מאווררים כדי ל

המ אימת  מפני  מעיר  בריחה  שדהו,  מצויה'  ליד  'רוח  הם  העפיפונים  המאווררים,   הופעלו  מתי  לזולת,   וגרימתו  עצמית  נזק  מניעת  ס, 

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ח  נוק[ מחלוקת הגר"ח והחזו"א בעלה לגג שיש בו נכרי והפילו על תי

 וישמע משה, תשע"ט ?   לאחד נזק בטעות, ונגרם החליפו כובעים

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' רח(  שליט"א[ יעקב דוד אילן רב ה] ראיה היזק 

]חיוב תשלום ממון המזיק או מחמת פשיעה, הבנה מחודשת בגדר ממון המזיק, אין עונשין   דין, מצווה ומה שביניהם  -פרשיות נזיקין  

 ירחון האוצר )מו(, תשפ"א )עמ' רכא( שליט"א[ הרב יאיר טבק]בור ט' ובור י'[  ין,מן הד

ען  טו  ]הוכחת טענת נזק, פשיעה או התרשלות במלאכה, גרמא בנזקין, כשהתובע לאשיבץ יהלום בטבעת ונפלה, האם חייב לשלם?  

 בינת המשפט, תשע"ט  בריא מחמת טעותו[

 בינת המשפט, תשע"ד  ]הנזק שנגרם מחמת האיחור, גרמא בנזקין[קנס או ביטול מקח על איחור באספקת סחורה 

 (קדהאוצר )לד(, תש"פ )עמ' ירחון   ]נזק להצלת הזולת, תשלום הנזק ע"י המציל או הבעלים[  שבר חלון של רכב שנשאר בו תינוק

כדי שלא עמד בתצוגה,  דגם מסויים  מלחנות כדי לקנות מקרר או  נכנס  ]?  לשלם לבעל החנותפתח אריזת המוצר ולא קנאו האם חייב  

ניגש אל   לבסוף החליט   .בלא לבקש את רשותו של בעל החנותאריזה סגורה של מקרר כזה ופתח את הקרטון  שיוכל לראותו ולהתרשם 

לקנות   תשלא  החנות  הבעל  זה.  ממנו  דגם  את  ובע  בעצם  לשלם  לו  שגרם  האריזה,  הנזק  נמוך  פתיחת  ומחירה  'מתצוגה'  כעת  המוגדרת 

ירידת ערך המקרר למחיר 'מתצוגה' הוא וה כסף, וו, הקרטון עצמו אינו שקררהקונה משיב שהוא לא גרם נזק ישיר למבשליש מבאריזה.  

 וישמע משה, תש"פ גרמא בנזיקין[  'גרמא' ופטור, 
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]קישוט סוכה עף בסערה לתוך מרזב של דירה שכורה, שלא היה בו סנן, נוצר נזק לצינור באחת  נזק נגרם על כתוצאה מקישוט סוכה  

 ע"ד בינת המשפט, תש בעל הנכס שלא שם סנן, או כל השכנים בבית המשותף[הדירות, מי נושא באחריות, בעל הסוכה, 

   האם ראובן חייב בנזק? ראובן ביציאתו הזיק לרכבו של שמעון,  ,  נוחותשמעון החנה את רכבו בצורה שראובן לא יכול לצאת ב

 ( כה, תשע"ט )עמ'  אספקלריא

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סו(]האם יש מעלה לציצית כזאת, דינו של המזיק ציצית כזאת[  האם יש "מחיר" לציצית של גדול הדור 

לבו, האם המזיק הוא המתעטש או  ]בעל הצלחת  התעטש לתוך צלחת חברו, האם חייב לשלם?   וחברו הסב תשומת  לא ראה זאת, 

יעורי ליל  שהמודיע, מזיק בכיחו וניעו בדבר שאינו ניכר, בל תשקצו איסור דאורייתא או דרבנן, או הנהגת עצה טובה כמו המשהה נקביו[  

 ברכת יצחק, תשע"ז -שישי

]משפטים, מזיק באש, זורה והרוח מסייעתו, הניח  מחלוקת רבי חיים מבריסק והחזו"א בסברת אשו משום חציו בשיטת הרמב"ם  

 ירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' רנה(    כלי בראש הגג[

 

 דיני מזיק ונגיף הקורונה: 

 

הקורונה   בנגיף  חברו  בהמת  המדביק  בפני  המות  סם  המניח  המזיק,  אדם  ממלאכה,  ביטול  רפואיות,  הוצאות  נזק,  תשלומים,  ]חיוב 

האם אש המזיק, האם ניתן להוכיח ממי נדבק, השומר על כללי הריחוק והדביק, אדם מועד לעולם, אונס גמור,    –חברו, פיזור הנגיף באויר  

האמצעים   שיא  נקיטת  היא  ריחוק  כללי  על  השמשות[אונס    –שמירה  בין  שבת  בערב  ברץ  נזקין  פטור  חברתית,  הסכמה  בירורים    גמור, 

 בהלכה, תשפ"א 

ד את נשאי  ולאחר שרשויות הבריאות ברחבי העולם הורו לבוד ,(COVID 19) "בעקבות התפרצות נגיף ה"קורונה]מזיק במחלה מדבקת  

הנגיף, יש לברר האם חולה במחלה מדבקת ]כדוגמת ה"קורונה"[ שהדביק אחרים במחלה, חייב בתשלום הנזקים שגרם. לשם כך נקדים  

דידן לנדון  הנצרכים  הנזיקין,  בדיני  אחדים  ו"תולדותיהם"      .יסודות  הנזיקין  הלכתיות ה  -"אבות"  האש  .  גדרות  או   חציו  משום  -דין 

הנזיקין • ממונו  משום מאבות  אחד  לכל  המיוחדות  בגרמי  .ה"הלכות"  או  בגרמא  המזיק  מועד  .  אדם  "אדם  כי  נקבע  ובגמרא  במשנה 

פטור   ,"גרמא"ר כהמוגד ["כח שני"] בלתי ישיר כגון שזרק חץ והזיק, אבל נזק ,בכוחו הישיר או בגופו  לעולם". אולם החיוב הוא רק בנזק

הנותן סם המות בפני .   אדם המזיק בגרמא  -מדביק את חברו במחלה    ."גרמי" לנזקי "גרמא" נזקי  בין   .בדיני אדם וחייב בדיני שמים

 -הדבקה בנגיף  .  המעמיד בהמת חברו על קמת חברו.  אשו משום חציו   -"כח אחר מעורב בו"    -מדביק את חברו במחלה  .  בהמת חברו

על חולה במחלה מדבקת לשמור   מהתורה חיוב המוטל.   רחק מאחריםחיובו להת  -חולה במחלה מדבקת  .  או היזק שאינו ניכרהיזק ניכר  

מסירת חולה במחלה   .אחר חברו להורגו "רודף"ואולי אף יש לדונו כ ,פיקוח נפש  מרחק מאחרים פן ידביקם במחלתו ח"ו, ויבואו לידי

 עולמות, תקכה [  הקורונהמכתב חיזוק בימי מגפת . לידי הרשויות מדבקת שאינו ממלא אחר הוראות השלטון 

]לפני עיוור, לא תעמוד על דם רעך, בריחה מהעיר, למנוע כניסת רופא לבית כנסת    מדת האחריות של חולה שהדביק אחרים במחלה

 מנחת אשר, תש"פ )עמ' כח, לח(      קובץ עיון הפרשה, תש"פ )עמ' מה(   ]הגר"א וייס שליט"א[ מדבקת, קורונה[המטפל בחולים במחלה 

פרי     דרישה וחקירה, תש"פ  ]אדם המזיק, מזיק אש, תשלום נזק ותשלום שבת[מדבקת שלא נזהר וגרם להדבקת אחרים חולה במחלה 

 מלנו, תש"פ ע

 (קמג , תש"פ )עמ' יוסףמשנת  שליט"א[ הרב עובדיה יוסף טולידאנו ] מזיק או רודף? -חולה שלא שומר על עצמו בבידוד 

נגיף הקורונה  בחושן המשפט  שאלות מצויות בבידוד    בעקבות  לשהות  לבעלי התזמורת  וגרם  לאולם שמחות  ]חולה קורונה שנכנס 

בידוד חיוב תשלומים למטפלות וגננות פרטיות השובתות מעבודתן בימים   הלשנה על אדם שהפר את הוראת משרד הבריאות ויצא מחדר
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וקייטר נגנים  ביטולי אולמות, תזמורות,  עבור  כספיים  על  אלו החזרים  הודיע  בעל השמחה  'שמלת הכלה'  שכירות  כלה שביטלה את  ינג 

 משפט כהלכה, תש"פ  ביטול האירוע אחר הכנת הקייטרינג את האוכל[

    (שנט, תש"פ )עמ' יוסףמשנת   שליט"א[ מורסיאהרב שמעון  ] חיוב בנזקים לנכנס למקוה בידיעה שהוא חולה

וימות   לרשע  קורונה  ח   -הלעיטהו  להודיעו[   ולה  חייבים  האם  מאומתים,  קורונה  חולי  שהו  בה  לדירה  פרץ  סיכון  בקבוצת  ]גנב 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' רכו( 

שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א,  [  י שמיםי אדם או בדייות חייבת בדת שהדביקה כמה בג]יב?  אם חי הא חבש מסיכה, וגרם היזק,  ל

 תש"פ 

עומק   חובת זהירות שלא יזיק ושלא יוזק[ שעצמו לנזק ולא למיתה, בנגיף הקורונה י ן]שמירת הגוף והנפש, המסכזהירות מנגיף הקורונה 

   הפשט, תש"פ

  אולמות. חברות הסעה. שכירות מבנים ועוד ,  מעונות   ,תשלום לביה"ס]שאלות בשולחן ערוך חושן משפט מתקופת מגפת הקורונה  

הכרטיס,   מחויב בתשלום דמי ביטולהאם    לבידוד בחזרתו  כנסלא רצה להכי    ביטל כרטיס טיסה,  קיבלו שירות  למרות שלא השתמשו ולא

שהמשלם יכול   האם החברה נחשבת מוחזקת מחמת השיקים או   המשלם מראש לחברת הסעות באמצעות שיקים,  תשלום עמלת הסוכן

ן לממון כגוהוא  זקנאשר היפוי ושבת. כהנדבק מחולה מאומת האם יכול לתובעו נזיקין, רדינו כרודף.  האם חולה בנגיף, לבטל את השיקים

 שו"ת כתר מלוכה, תש"פ )קצג עמ'(  ]הרב שניאור ז. רווח שליט"א[ [בטיסה או במסעדה

 (סומנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ'  ]האם דינו כאדם המזיק, בהיזק ניכר או שאינו ניכר[הדביק חבירו בנגיף 

]ארבעה שותפים בדירה שאחד מהם חלה בקורונה והשאר עברו לדירה אחרת, מי ישלם את חלקם    שותפות מגורים עם חולה קורונה

או החולה, בין שותפים לשוכרים, כשיש מחלה מדבקת, פירוק השותפות,   יתרחק הבראי  בשכר הדירה הראשונה, הרחקת נזיקין, מזיק, מי

 דפי עיון, תשפ"א גוד או איגוד בשכירות, מגורים בזמנים שונים[ 

ו ניכר, היזק שאינו ניכר המקובל רק אצל עם ישראל, נזק רוחני,  ]מזיק, היזק שאינ   סטרילית וקלקלה  או חיסון  פתח אריזת תרופה

 פרשה, תשפ"א )עמ' ח(אוצר ה-שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א נזק שאינו ניכר המוכר גם ע"י אומות העולם, נחשב נזק[

]ההורג חברו בפעולה טבעית או סגולית, האבחנה בין טבעי לסגולי בדבר הנראה לעין או    ומת, האם נחשב כרוצח?  הדביק את חברו

 תש"פ   אוצרות אורייתא, המובן בהיגיון, הדבקה ע"י וירוס[

]נשף בפיו על מאכל ופסלו מאכילה האם משלם, היזק חלה ונפטר, האם נידון המדביק כרוצח?    הדביק את חברו בקורונה וחברו

שאינו ניכר. גרם לחברו הפסד ימי עבודה, שבת. חולה קורונה בא במגע עם אחרים וכתוצאה מכך הוכנסו האחרים לבידוד ונגרם להם נזק  

 ברכת יצחק, תש"פ -שיעורי ליל שישי דם המזיק או אש המזיק[חייב לשלם, זיהם אויר בחיידק או בוירוס אכלכלי האם החולה 

גרמא, אין וודאות שההדבקה ]נשיאת כפים בברכת כהנים, קורונה, בכוונה ושלא בכוונה, ב  כהן שהרג את הנפש על ידי הדבקה בנגיף

 (נז)עמ'  "פתש  )א( בין המשפתיםבית הדין הגדול[  -רב אברהם חיים שרמן שליט"א ]ה [גרמה למוות

כנהוג    ]האם מותר לקיים ליל סדר משפחתי  האם אין חובה להזהר מלהזיק בתקופת הקורונה בליל הסדר?  –  שימוריםליל    -ליל פסח  

שמירה   ללא  המפעל  את  שהשאיר  יהלומים  במפעל  האבטחה  אחראי  האם  הנגיף,  סכנת  מאיזה    -למרות  שימורים',  'ליל  בטענת  פטור 

ון, ומי יעיד על עצמו ועל מי שהוא מכניס לסכנת הדבקה שהם נקיים  השמירה בלילה זה תלויה בדרגת הנקיות מעומזיקים הלילה שמור,  

ועוו חטא  מכל  ממזיקים  .ןומטוהרים  משומר  הסדר  הזיק  ליל  שכיח  בגדר  הוא  הקורונה  נגיף  היזק,  מצוי  שלא  אינו בדבר  הסדר  ליל  א. 

הקורונה שבא לעורר את כל בית ישראל   ףוקא, ולא מנגיוליל הסדר משומר ממזיקים רוחניים ד. שהאדם מביא על עצמומשמר ממזיקים  

 אשכול יוסף, תש"פ ב"א[ ב לתשובה מאהבה ולהכין עצמנו לקראת ביאת משיח צדקינו
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 נזקי שכנים נושא בפרשה:  

 

ניתק  ', האם עובר על לא תחמוד?  38המפציר בדיירים לחתום על 'תמ"א   ]לא תחמוד ולא תתאוה, לא עשה מעשה, חיוב מלקות, 

"ם, דבר חכמה ולימוד, עושה עבור אחרים, חפץ של מצוה, מתנה, שותפים, הרחבת בניה, פינוי בינוי, נטילת לעשה, פחות משוה פרוטה, עכו 

  קנין הפרטית, נתן דמים, אינו מפציר, כשהמוכר אמר שרוצה למכור, התרצה המוכר ואינו מוכר מפני הכרח[ממון הזולת או מימוש זכות ה 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ 

]שלי שלי ושלך שלך, מידה בינונית או מידת סדום, זה נהנה וזה לא חסר, ודברי הראשונים שסיבת הפטור היא  כפייה על מידת סדום  

רשאי בעה"ב למחות בו מדין 'כופין על כופין על מידת סדום', האם דין זה נאמר רק בדיעבד כשדר ללא רשות, או גם לכתחילה לא  'משום  

יר את חצרו, בקרקע של שניהם, שימוש בבית מלון או בתחבורה ציבורית ללא תשלום, בניית מידת סדום', דווקא כשאין בעה"ב יכול להשכ

העמ או חצר השכן,  דירת  דרך  בניה  וחומרי  העברת ארגזים  היזק כתוצאה מכך,  לשכן  דירת שכנו כשאין  חלל  פיגומים   מרפסת מעל  דת 

ותף ששאר השכנים לא משתמשים בו, תוספת דברים למשלוח במרפסת שכן לתמוך בניית תוספת לדירתו, שימוש אחד הדיירים בשטח מש

חבילה בדואר באופן שלא התייקרה עלות המשלוח, חיוב חתימה על צו ירושה מדין כפיה על מידת סדום, חומר עונשם של אנשי סדום,  

 ( 77אספקלריא, תשע"ח )עמ'    תשע"זתורה והוראה,    רוממות, תשע"ז   עולמות, עט   הלקח מכך[

תים משותפים ע"פ דין תורה, מכוח מנהג, מכוח סיטומתא, בנין משותף נידון ]שינוי כותל משותף, חוק ב התנגדות שכנים לתוספת בניה  

 עומק הפשט, תשע"ז  שכנים או בהלכות שותפין[ בהלכות

ין, לפתוח חלון במקום אחר, כדי שיוכל לבנות מול חלונו, כשאין ]נזקי שכנים, זכות קנזכויות שכן לדרוש משכנו שינוי בתנאי מגוריו  

ת, כפיה על מידת סדום, הערבת סוכת החבר למקום אחר כדי להמשיך לתלות כביסה מעל המקום הראשון, למנוע שינוי טרחא בשינוי הבי

 גניחובסקי, תשע"ח הגר"א  בטיעון של שימוש עתידי אחר בנכס, כשיש חשש נזק עתידי האם ניתן לחייב לבנות[

נכס שנהרס   על  ובית בשיתוף,  בניה מחדש  בית משותף  הזכויות,  דין  ונבנה מחדש, מה  הבית  ונהרס  חבירו,  גג  על  בניה  זכויות  ]רכש 

 נוה ההיכל, תשע"ד  מכירת דירה ומכירת זכות לדירה[

 שפט, תשע"ט בינת המבנה תוספת בניה וכתוצאה מכך יש נזילת מים לדירה שתחתיו, או לחפצי השכן  -הרחקת נזיקין 

יש   בניה?  האם  ליד אתרי  בין סכנה  להימנע מלעבור  רעוע, הבדל  גשר  או  נטוי  תחת קיר  מנוף, מעבר  או  פיגום  נפילת  ]חשש סכנה, 

 ד בחידוד, תשע"ד האיחו מחמת המקום, למקום שאולי תהיה סכנה, מעבר כביש, סכנה מצויה ושאינה מצויה[

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

קובץ גיליונות, תשע"ט  -פרקי עיון בפרשיות התורה ]מרבותינו לבית בריסק זיע"א[  כיום, מקומות שמעולם לא יושבו, יום טוב שני של גלויות[

 )עמ' לג( 

]אישור "ועד הבית" על סילוק חובות הנכס, כדי לרשום את הנכס בחברה המשכנת. האם ועד הבית רשאי  עניני שכנים בבית משותף  

הגג כשחוששים לירידת ערך הנכס, כפיה על מידת סדום. התקנת חבלי למחול, לכתוב דבר שאינו אמת. כפייה על שכנים להסכים לבניה על  

 בינת המשפט, תשע"ד בנין משותף[ כביסה על קיר השכן ללא רשותו, חור בקיר חיצוני של 

לנזקי ממון   נזקי שכנים  בין  בה]  זכויות הפרט:  להזיק  הגדרת  דיליהגירי    ,חיוב תשלומין  ', נזקי שכנים'איסור  ישיר,  נזק  נזקי  ,  דין 

 (צזירחון האוצר )לד(, תש"פ )עמ'   [חזקה בנזקי שכנים, שכנים

 תשע"ט מכתלי בית הדין, חריגת בניה[   ]מסירת מודעא,דרישה להטבות תמורת ביטול הלשנה 

 עולמות, תכה  ל[ בישרא 'רדיה בפרך'איסור  ] כשפעל בניגוד לחוקי הבניה נציגי ציבור לפעול לטובתולחץ על 
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]פתיחת פתח כנגד פתח היזק שבין אדם לחברו, וגם בין אדם למקום, לא מועילה בו אפילו מחילה  פתיחת פתח וחלון מול פתח חברו  

מדין   מתחייבת  ראיה  הזק  מניעת  אחר  של  בחצר  משותפת.  לחצר  שותף  חלון  חצר,  לעבר  חלון  פתיחת  בלבד,  'מפורשת.  נזיקין'  הרחקת 

וזכאים לכפות על בניית דלת מהיזק ראיה של הרבים, וכן למנוע    קה, בחצר השותפין החיוב משום תיקוני החצר המשותפת,ומועילה חז

תיקון חכמים בהגבלת שימושים מסוימים של האדם ברשותו, כדי  -היזק ראיה מאחד השותפים, ולא מועילה חזקה. הרחקת נזקי שכנים

והגבלת  נזק  בכ-למנוע  אינו  לחברו.  שימושימוש  שלו  בתוך  עושה  שכן  שבתורה,  ממון  נזקי  חיוב  חיוב לל  הדין.  מעיקר  לו  שזכאי  רגיל  ש 

העמדת כותל בחצר משום היזק ראיה, אינו תלוי בגודל השטח של כל אחד מהשותפים, הרחקת 'הנזק' ולא הרחקת ה'מזיק', אין להוציא 

צרו. עשיר  להשתתף בבניית כותל, אינו חייב להסתלק משום כך מח  אדם מחצרו כדי שלא להגביל את שימוש חברו בחצר. עני שאינו יכול

אינו מחויב לבנות הגם שמזיק את העני בהיזק ראיה. מרמב"ם נראה שחיוב בניית כותל דינה כהרחקת נזיקין לכל דבר. מחילה בהרחקת 

שלו, דיני הרחקת נזיקין הם המגבילים את נזיקין מועילה, שלא כב'קרע כסותי' שיכול לחזור בו, מפני בעלותו של האדם להשתמש בתוך  

להר הניזק שימושו  על  טענה.  צריכה  אינה  נזיקין  חזקת  המלאה.  בבעלותו  עומד  הוא  והרי  הגבלות  אותן  נסתלקו  מחל  וכשחברו  חיקם, 

עוזר, תשע"ב    כי הניזק הוא המוציא מחברו[  -שלא כבחזקת תשמישים   - מוטלת חובת ההוכחה לומר שמחה במחזיק    תשע"ז     הגר"א 

 נועם אליעזר, תשע"ט       ג(אספקלריא, תשע"ח )עמ' ל

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ל( -דחזיתיה   עניני שכנים בחיי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

 

   (השב תשיבנו לו)  נושא בפרשה: השבת אבדה

 

 פניני אי"ש, תשע"ח  [, קירוב]אבן הטוען היתה בירושלים, הכרזה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות השבת בן אובד לאביו שבשמים

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

עלון     ודין 'שכחה' אם נחשבת כפשיעה בשמירה  )דבר שאין גופו ממון)דין חיובי שמירה בכרטיס 'רב קו' אנונימי או ב'בולים'  

 המשפט, תשע"ט 

בו  וזכה  וקדם אחר  בתוכו מטמון  ומצא  פרקו  ישן מחבר שקנאו משומש,  או    קבל כסא  למוכר  אבדה  השבת  לקיים  חייב  ]האם 

ה מונח הכסא,  בה  חצר[  ]קנין  לישיבה  שייך  לבעל הכסא, האם  שייך  חצר  יורשיו, האם  בקנין  בישיבה  חברי החדר  זכו  כדין שותפין אם 

אוסף    -ניני הלכה חידושי תורה מראשי ורבני חבורות בישיבת מירפ  בחצר, האם זכו כל הנוכחים בחדר בקניין ד' אמות, האם זכה המגביה[

 ט )עמ' כח( גיליונות, תשע"

, האם חייב  מבחן אוביקטיבי או סוביקטיבי, מצבו או מצב החפץ, ערך סנטימנטלי, שני חפציםינה לפי כבודו,  זקן וא]  כל שבשלו מחזיר

או טלטול בשב ויעברו איסור מוקצה  יתכן  ותיגנב, כשאחרת  יתכן  פועל במקומו, כשאחרת  גניחובסקי, תשע"ו  ת[לשכור  אורות       הגר"א 

 הגבעה, תשע"ג 

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

 אורות הגבעה, תשע"ז   ]פטור או הפקר, גילוי דעת, אומדנא דמוכח[אבדה מדעת 

מדעת כת]  אבדה  משתמר,  שאינו  במקום  שהונח  ה  בואהחפץ  באשפה  חביות  הגרנות,  אסיפת  בכרם בשעת  רועה  פרה  להיפנות,  עשויה 

 בעלי  ככתבים   ונתגלו  לגניזה  שנמסרו   יד   כתבי ,גניזהב  ישן  בספר   שנמצא ו, כסף  לקחת  מותרהפקר ו  החפץ  אם עכו"ם, מסר חפץ לקטן, ה

גדול,  ערך ע"י  ונמצא  ואבד  עודף בחנות, כסף שנשלח עם קטן במעטפה  ילד שאיבד  ותים  אופני ילדים ברשות הרבנים, חפץ מחוץ לשיר, 

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

בדירה שכורה כסף  מע]  מצא  מציאת  מדעת,  שלא  בעיאוש  נודעו  שלא  אבדה  אבדה,  במעות  שימוש  למציאת ות,  פרסום  הוצאות  ליה, 

 ינת המשפט, תשע"ד ב   בינת המשפט, תשע"ה המאבד מדמי המציאה[
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עיון הפרשה,  )השב תשיבם לאחיך( ]כב, א[    יסיה, שובר קניה, שטר חוב, יאוש, שטר למוכ"ז, ביש בו סימן[]כרטהשבת אבדה במסמכים  

   תשע"ב )עמ' מד(

    ל בין סוגי הגרלות, בין שותפים ויורשים, זכיה מכח המנהג[]נטילת זכיה של שטר הגרלה שנמצא, הבד  השבת אבדה בכרטיס הגרלה

 נוה ההיכל, תשע"ה 

להיפך   או  פרוטה  משווה  לפחות  ירד  וכעת  פרוטה,  שווה  היה  שאבד  שבזמן  הרע"א[  10] חפץ  לקו'  גניחובסקי,    תירוצים  הגר"א 

 תשע"ד 

ם", הסתמכות ו"מובהקי  "גרועים" "בינוניים, "ודרבנן  דאורייתא  סימנים]בדיקת די אן איי בהלכה    -החזרת אבידה על פי סימנים  

וטבי עין,  צעל סימנים מדאורייתא או מסברא, מגדרי עדות  צירוף סימנים לאומדנא, תוקפם של סימנים להוציא או סימנים  ףירועות   ,

רוב,   או מדין  שיניים, מדין סימן  נשך  צילומי  בדיקת רקמות, טביעת אצבעות,   , איי  אן  די  בדיקת  ובעגונות,  באיסורים    להחזיק, בממון 

  עולמות, קיח [נות, בירורי יוחסיןות, ירושה וממוהיתר עגונות בניני התאומים, קביעת לענין דיני אבילות וקבורה, ממזר

חיוב השבת אבדה ע"י קטן שהגביה אותה, חפץ של הבעל ואבד לאשה מי הבעלים לגבי יאוש, וכן כשאבד ]  הערות במצוות השבת אבדה

אבד רק  להשיב  כשיכול  המשומר,  את  יקח  אחת  בטעותה  יאוש  כהן,  אבדת  או  ידוע  שבעליה  זאת  את  הגדולה  את  הגר"א    [ראשונה 

 גניחובסקי, תשע"ה 

מוצא כהן כשהאבדה בין בעלים כהן לבין  ]טלטול מוקצה, לצורך קיום מצות השבת אבדה, ע"י אמירה לגוי, הבדל  השבת אבדה בשבת  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   בבית הקברות[

 ך, תשע"ו נשיח בחוקי  זצ"לשו"ת בעניני השבת אבדה מהגר"נ קרליץ 

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

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

 עלון המשפט, תשע"ה )חלק ב( ]לא תוכל להתעלם, השב תשיבם, אבדה האבדה ברשותו או ניזוקה[ אחריותו וחיוביו של מוצא האבדה 

עלון המשפט, תשע"ה    ]חפץ סטנדרטי המצוי בשוק, מצא תפילין או חפצי מצוה[מכור את האבדה  המקרים בהם רשאי מוצא האבדה ל

 )חלק ג(

עלון המשפט,        עלון המשפט, תשע"ה )חלק ד(  ת, חפץ שאינו שמור, אבדה שאינה חשובה לבעליה[]אבדה מדעאיזו אבדה חייבים להרים  

    תשע"ה )חלק ה(

עלון המשפט,    ר על כבודו ולהשיב, יכול לטפל רק במקצת[]כבוד הבריות, זקן, אשה, האם רשאי לוותהשבת אבדה ש"אינה לפי כבודו"  

  תשע"ו )חלק ו(

 עלון המשפט, תשע"ו )חלק ז( ]הפסד ממון, הפסד שכר, ביטול ץורה, ביטול מצוה, במקום איסור[ השבת אבדה הכרוכה בהפסד כספי 

 חלק ח( עלון המשפט, תשע"ו )]קנין חצר, בתוך קיר ישן, עתידה להימצא, ושאינה עתידה להימצא[ ה במקום פרטי זכייה באבדה שנמצא

 ו "דברי שיח, תשעעניני השבת אבדה   

)השב תשיבם    ]קטן המגביה אבדה, אבדה יקרה ואבדה זולה, אבדה זולה של כהן, המצווה כשאינו מוצא את הבעלים[עניני השבת אבדה  

   עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קכח(לאחיך( ]כב, א[  

זו  ?  'מדוע נכפלה מספר פעמים פרשת 'השבת אבדה 'שה'? מהו הקשר בין מצווה  ]מדוע דווקא אבדת 'אחיך'? מה התחדש במילת 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  א[כב, ] )השב תשיבם לאחיך(?[ למצוות שילוח הקן? מהי ההשבה החשובה ביותר

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז בת אבדה  קיזוז חוב באי הש
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  תשלום על השבת אבדה

 

 :אבדת גוי

 

 תשע"ו   ה"מאור השבת, תשעהשבת אבדת גוי  

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

  אם החזירה עובר עבירה ,  ואם יחזיר לא יהיה קידוש ה', אין צריך להחזיר חזיר במקום שלא יהיה חילול ה' אם לא י]  השבת אבדת גוי

ה'  ר, אם יהיה קידוש  חייב להחזי  חילול ה' אם לא יחזיראם יהיה  ר,  שמחזק ידי עוברי עבירה. או מפני שמראה שמקיים מצות בדרך המוס

  חייב מעיקר הדין להשיב אבדתן, בזמננו וב הגויים מקיימים אותשבע מצוות בני נח בעיקרן לקיום חיי תרבות, ור ח,  הרי זה משוב בהחזרה

 בינת המשפט, תשע"ו    )וכן תעשה לכל אבדת אחיך( ]כב, ג[ [אסורה ו, וטעותגוי 

   )וכן תעשה לכל אבדת אחיך( ]כב, ג[   [כרי התייאש, שילם על האבדה ונמצאה, כשהנו ]כשישראל שומר על רכוש הנוכרי  השבת אבדת גוי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז 

שיעורי ליל   את דמי האבדה  האם צריך לשלם לאב ה,  לד מצא אבדה של עובדת זרה, ונטל המלמד אותה ממנו והשיב]יהשבת אבדת גוי  

 הגרב"מ זילברברג, תשע"ח[ שבת

 

  (אם כסף תלוה את עמי)  לוואה וגמ"חנושא בפרשה: ה

 

 ה " וישמע משה, תשע כב, כד[   ]  )אם כסף תלוה( חיוב הלוואה למי שמגלגל חובות בגמ"חים 

 מעדני אשר, תש"פ  מי שאינו מחזיר הלואה שנטל האם אף פעם לא יצליח בעסקיו?

 מעדני אשר, תש"פ  מה עדיף לתת לעני הלואה או נתינה?

 מעדני אשר, תש"פ  מדוע לעני יש חלק בכסף של העשיר?

ת ששוה חמישים וקרקע בינונית וזיבורית כל אחת שווה מאתיים, ממה יגבה ראובן לווה מאתיים משמעון ויש לו קרקע עידי

 עשר עטרות, תשפ"א  ]מיטב שדהו ישלם, צורת הגביה בבעל חוב[שמעון? 

 (סגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   השקפת התורה בנתינת צדקה

מצות השבת פקדון, איסור ,  פשיה א לדי  איניש  עביד  תפיסת משכון,]  ?עבור חוב של המפקיד  דונותאם מותר לגמ"ח לתפוס פקה

ות של גמ"ח, או יש מצות השבת פקדון בפקדו  האם,  קדם הפקדון להלוואה  לבין  הבדל בין קדמה ההלוואה לפקדון,  חמור לתפוס פקדון

 בינת המשפט, תשפ"א [ לגבות, מותר לעכב פקדון לו ממישאין , כתן על מלווה בעצמושיעבודא דרבי , מצות פריעת חוב

]האם מפני כיבוד אב אסור לו למחול לחברו, אם מחל ולא ידע שאביו יכעס האם היא 'מחילה  מחל חוב לחברו ואביו מצטער על כך  

 בינת המשפט, תש"פ  בטעות'[

, במשך חודשים,  יים שמטופליו אינם משלמיםרופא שינ]שוכר דירה שאינו משלם כמה חודשים,  לא תהיה לו כנושה    -מצוות הלוואה  

יותר, מחמת חוסר כסף, מסיבות אחרות, האם המלווה אמור להימנע ממגע עימם, לא להראות בפניהם, בתפילה בבית  בתקופה ארוכה 

י שמבקש  הכנסת, האם חייבים להלוות למי שלוה ואינו מקפיד לשלם, בהשאלת חפצים, איסור לחזור בו מהבטחה להלוות, להלוות למ

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_77.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/151_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_13_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_121_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_18_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_18_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_17_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_19_80.pdf


 

 

ללוות כדי שיוכל להלוות, איסור 'לא יגוש' כשמסופק אם יש לו, בעני או גם בעשיר, כשאין ללווה מזומנים אך יש לו לפרוע בתשלומים,  

   י"ט זנגר שליט"א, תש"פגר שיעורי ה מלטלטלין, 'להזכיר' ללוה ששכח, חוב הנובע מהלוואה או חוב הנובע משכירות[ 

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

ובשטר תנ לגבות מהם[אים  ערב בגמ"ח  ואין  עליהם,  לא סמכו  הערבים  מי  עמי(   ]כשלא מדקדקים  את  כסף תלוה  כד[  )אם  עיון     ]כב, 

 הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא(

]כב,    )אם כסף תלוה את עמי(]לשנות מפני השלום, שקר[    ''בשבילךוה אין כסף בגמ"ח, כשכוונתו  והאם מותר לבעל גמ"ח לומר לל

 עו(   פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'    כד[

 (קכאספקלריא, תשע"ט )עמ' ?  היא גם בעשירלהלוות כסף לאדם, אם מצות עשה ה

 "פ היא שיחתי, תש  [כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים]ערבון בלתי מוגבל  -חסד 

כסף לקרן צדקה פרטית, ומזדכה במס עליה, האם חייב לחלק את הצדקה מיד, או תוך שלשה  ]המפריש  בל תאחר בקרן צדקה פרטית  

 תשע"ו   ג " נוה ההיכל, תשע   [ כב, כא ]רגלים, מתי עובר על "בל תאחר"[  

נחל אליהו  כב, כד[   ]   (, ברש"יסף תלוהאם כ)  ]לחיות עם השני שוה בשוה, בעל חסד ולא בעל גאוה[המסר החינוכי במצות הלוואה לזולת  

 אורות הגבעה, תשע"ח   (ט'מיר, תשע"ח )עמ' אוסף גיליונות ישיבת  -

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

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ז(   [  כב, כד]  )אם כסף תלוה את עמי(מצוות גמ"ח 

 מעדני אשר, תשע"ח והו כסף האם יכול לחזור בו? והבטיח לחברו שיל

 ע"ח מעדני אשר, תשואה, את מי יקדים?   וקרוב עשיר וקרוב עני מבקשים הל

 מעדני אשר, תשע"ח ואה בלשון ציווי? ומדוע לא כתבה התורה את חיוב הל

 היא שיחתי, תש"פ  [ כב, כד ] )אם כסף תלוה את עמי(  לב מרגיש

 

 נושא בפרשה: איסור נטילת ריבית 

 

משכנ בנטילת  מצויות  ריבית  מבנק  הלכות  נכסים[תא  לו  שאין  ישיבה  לבחור  עסקה  היתר  פרטי,  עסקה  הלכהב  ]היתר  אוסף  -לענין 

 ( סגגיליונות, תש"פ )עמ' 

חוב, ריבית בה המלוה נוטל הוצאות מניעת  ]ריבית בצורת קנס להביא לתשלום החוב, ריבית בה המלוה מתפרנס מהשלושה סוגי ריבית  

 דברי שי"ח, תשע"ז ]כב, כד[  עליו נשך()לא תשימון  רווחיו[

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

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' עז(]הדר חינם בחצר חברו, זה נהנה וזה אינו חסר, בקידושי אשה[ נשך בלי תרבית ותרבית בלי נשך 

 פב(  מקרא העדה, תשפ"א )עמ'  ארווח לה זמנא  -ריבית קצוצה 

ן בנק של אחיינו שהוא בעל תסמונת, האם יחול היתר העסקה למניעת ]דוד רוצה להפקיד כסף לחשבוהיתר עסקה לילד עם תסמונת  

  מים חיים, תש"פ  איסור ריבית, חתימת אפוטרופוס על היתר עסקה[
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 מעדני אשר, תשע"ח האם יש חיוב להלוות כסף לגוי כדי שיוכל לגבות ממנו ריבית?  

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

'הלו כוהל  החזרת  ה'הלואה', סאה בסאה,  ]ואת' בקבוקי  ביום  ערכם הכספי  את  או  כמותית את הבקבוקים  יחזיר  עלה האם  מחירם 

השוואה בין ריבית לנזק וגזילה, גזל מחשב ומשיבו אחר שנים כשמחירו ירד מאוד, הזיק רכבו של חברו ומחיר הרכבים מסוג זה ירד האם  

    דפי עיון, תש"פ  משלם כשעת הנזק או כמחיר הרכב כיום[

 

  ]שואל שוכר ושומר[דיני השומרים פרשה:  נושא ב

 

 ה " הגר"א גניחובסקי, תשע[  כב, ה] סדרי הצלת כתבי קודש בבעלים ובשואל  

מצוה   לדבר  לחפץ שהושאל  שארע  באונס  לדבר  חיוב שואל  רכב  שאל  בציבור,  לקריאה  תורה  ספר  שאל  נתנו,  ליהנות  לאו  ]מצוות 

 מכותלי בית הדין, תשע"ח     בינת המשפט, תשע"ז מצוה[

]שמירה בקרקעות דין המחובר לקרקע, השתנה המצב במהלך השמירה, פירק את    קיבל שמירה על מזגן בעודו מחובר ונתקו מהקיר

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כו(  -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  גייר[המזגן והפך למטלטלין, החפץ הוקדש, השומר היה גוי והת 

]שואל הוא כאשר אין למשאיל כל הנאה מכך, כשהמשאיל מקיים המצוה בהשאלת החפץ הוא נפטר   שאל מגש מכסף לפדיון הבן ונגנב

  ו הנאה, האם בפדיון הבן המגש הוא חלק מהמצוה או רק הידור מצוה או אף זה לא, מצוות לאו ליהנות נתנו[ מפרוטה דרב יוסף ולכך יש ל

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כז(  -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א

   תלי בית הדין, תשע"ט ו מכה מי אחראי על התכולה שנגנבה? מיד דירה לרשות חברו ונפרצהע

הגר"א גניחובסקי,    ]שדכן המקבל שכר טרחה בגמר השידוך[שומר שספק אם יקבל שכר, האם דינו כשומר חינם או כשומר שכר?  

   תשע"ט

מכר מותנה, האם  -מכירה בקונסיגנציהאשמור לך מחר,  ]שמירה בבעלים, שמור לי היום ושמור לי ואשמור לך    -הסכם שמירה הדדי  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  המוכר בפועל הוא שליחו של הבעלים, אציל את שלך ואתה תשלם לי[ 

 , העבירות פגם בשורש הנשמהשמה,  עמו' בהחזרת פיקדון הנ  , טענת 'בעליוהנשמה פיקדון שצריך להחזירו בשלימות]פיקדון    –הנשמה  

 עולמות, יח -אור החייםיעורי ש ו[הפיקדון תחת יד פקיד לא יעכב אתשנפקד התובע את המשו של קצות החושן חידו

 זרע ברך, תש"פ  ]בעל בנכסי אשתו[האם יש פטור 'בעליו עמו' בשואל מקטן? 

בד 'בעליו עמו' הוא רק  בדיני שמים?  האם פטור  גם  או  ודברי אור יני אדם  עמו,  בעליו  פטור של  הנשמה, טענת  על  ]שמירת אדם 

ובקרקעות, סבר שהוא  ים באחד מתירוציו שחייב בדיני שמים, אשת איש שהזיקה  החי כלים במלאכתה, חיוב פשיעה בעבדים בשטרות 

 מעדני כהן, תש"פ   שומר בבעלים האם פטור[ 

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

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"אשומר שהרויח מהפקדון 

הגר"א       ]ממון שניתן כתשלום והוברר שיש טעות במקח, שמירה בבעלים על החפץ, חובת שמירת המוכר על הממון[קח טעות'  שומר ב'מ

 גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א 
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]שאל בלוני גז ונגנבו, מחובר לקרקע, אין שמירה בקרקעות, מקום הנחת בלוני גז, וכן מקום הנחת מזוזה הוא מחוץ שאל מזוזה ונגנבה  

 מעדני כהן, תש"פ לדירה[ 

תוב בתורה, אי אפשי, הבדל בין תנאי בחיובי נישואין לבין תנאי בחיובי מון, מתנה על מה שכ]תנאי שבמשומר העושה תנאי על חיוביו   

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' סז(שומר[  

ולא רצה להזכות השומר בפיקדון   על תנאי, הקנאת הפיקדון מהמפקיד  ישבע' קניין בדבר ש]הקנאת הכפל ב'שילם  גט  לעולם,  לא בא 

לענין תחום שבת הבעלים המוסר בהמתו לרועה, הוא מוסר  'בית האיש',  נקרא  ב'בית האיש', בית השומר  לשומר, האם הפיקדון נמצא 

רגלי הפיקדון כרגלי    –דון  עלים, מדוע גם בפיקלרועה גם את 'שביתת הבהמה' בשבת, ולכן רגלי הבהמה כרגלי השומר אע"ג שאין השומר ב

[  השומר, זכות קניינית של השומר בחפץ, וכן מוכח מסוגיית הילך מנה לפלוני, חמץ שאינו שלו אך קיבל עליו אחריות עובר עליו בבל יראה

 )עמ' סט( מקרא העדה, תשפ"א 

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' לח( הסיר שמירה מחפץ וניזק האם חייב לשלם? 

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

 זרע ברך, תש"פ    תשלומי כפל בשומר הטוען טענת גנב ולא נשבע

 נועם אליעזר, תש"פ    ]כב, ו[ )וגונב מבית האיש( נפסל לעדות, שואל שלא מדעת[]מי   מהגנבהחולק עם הגנב והגונב 

הכניסה, אורח נכנס למתקן  ]מקוה שאינו מאפשר טבילה בהקפה אלא בתשלום מזומן במתקן  שואל שלא מדעת    -שימוש בלא רשות  

שניהם ושילם את  והמגדירה  כזה  באופן  כניסה  האוסרת  מודעה  יש  הכניסה.  דמי  את  בהקדם  ולשלם  עמו,  יחד  להיכנס  ביקש  ואחר   ,

כניסת   על  כעת  ישלם  בידו, אם האורח  ושרץ  יפה, טובל  עלתה  חובו, האם טבילתם  ישלם את  לוודא שהאחר  על האורח  כגזלנים. האם 

למפרע את טבילותהאחר, האם   בכך  אינה יתקן  עלתה טבילתם. קרקע  כליו, האם  בו  כלים, הטובל  לטבילת  בו איסור  יהם. מקוה שיש 

נגזלת וכן המים שבמקוה, מצוה חיובית או מצוה קיומית, לאבחן בין מציאות הטהרה שבמים לבין קיום 'מצות' טבילה, גזל חוטי ציצית 

 מים זכים, תש"פ   ]כב, ו[ וגונב מבית האיש(מן העשוי[ ) , האם הוא בכלל 'תעשה ולאמחברו ואחר שהטילם בבגדו שילם לבעלים

)וגונב    סף?[ ]ונהפך לש"ש כשומר אבדה מחמת פרוטה דרב יוולכאורה פטור מן המצוה?    ]מקיים מצות חסד[שומר חינם עוסק במצוה  

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' פט( מא תירוצים  כב, ו[] מבית האיש(

 ד "דני אשר, תשעמעכב, ו[   ]  [קדוןיאונס בפ] שומר שכר שנרדם, האם פטור?

לבין שמירה[האם המפקיד צריך לומר לשומר, לשמור?   בין מסירה  או שור(  ]הבדל  יתן איש אל רעהו חמור  ו[  )כי  נועם אליעזר,    ]כב, 

 תשע"ח 

]'רעהו' בזמן יציאת מצרים, גם כלל את המצרים, אחר מתן תורה יצאו   רה קרובים להםכאשר יהיו דברי התו -בני ישראל עם קרובו 

בק רק  'רעות'  התורה,  קבלת  באי  זאת  מאחווה  'אדם'  האומות  אינו  כי  רעהו  אינו  הקדש  תעזוב,  אל  אביך  ורע  רעך  ומצוות,  תורה  יום 

וק, רדיפת הממון היא 'אח', הר סיני מוקף עקרבים גדרי המקיים תורה ומצוות, ישות משפטית שאינה אנושית, טוב שכן קורב מאח רח

 וידבר משה, תשפ"א  וסייגי החכמים, הסר שטן מלפנינו ומאחרינו[

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

חיים בדיבר לשון הרע על חברו וחברו לא -]בקשת מחילה מהבעלים, דברי חפץ גנב והחזיר את הגניבה למקומה לפני ידיעת הבעלים  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א ידע[ 

]אחריות הפורץ על הגניבה, פורץ גדר לפני בהמת חברו, האם הפורץ חייב לשלם על גנב התחזה לבעל הדירה והזמין פורץ שפרץ אליה  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א   ת, נטל הראיה[הנזק שגרם בפריצת הדלת, הפורץ שליחו של הגנב, האם הגנב חייב על נזקי הדלת, שליחו

 עשר עטרות, תשע"ט  גנב שהודה בגניבה ובאו עדים שטבח ומכר האם חייב ד' וה'? 
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 ה " נוה ההיכל, תשע כב, יא[   ]   [אך לא ארע נזק]ום שכר לשומר שלא שמר תשל

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מב()ונשבר או מת שלם ישלם( ]כב, יג[ גמ"ח הרוצה לחייב שואל במקרה ש"מתה מחמת מלאכה" 

מלאכה"   מחמת  ב"מתה  שואל  התחמם  פטור  ומנועה  מכונית  הרוח[]שאל  מחמת  ונשברה  מטריה  שאל  שלם    וניזוק,  מת  או  )ונשבר 

     עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מ(ישלם( ]כב, יג[ 

 מעדני אשר, תשע"ח לם( ]כב, יג[)ונשבר או מת שלם יש  ?יןנסמדוע שואל פטור במתה מחמת מלאכה הרי הוא חייב באו

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

 

 : חוזה ביטוח  פרשהנושא ב

 

בהלכה   אבדה]  ביטוח  השבת  ירושה,  נזק,  מבוטחים, ,  תשלומי  חפצים  ל  הזיק  יכול  כך  ההאם  שבין  בטענה  מיפטר  פיצוי הניזק  קבל 

 ההפסדאו על  מעשה הנזק,  על  תשלומי נזיקין  ,  הביטוחק וגם מחברת  מזירשאי לתבוע תשלום כפול גם מהם הניזק  הא,  מחברת הביטוח

לניזק עבור  הנזקעבור    -הביטוח  דמי  תשלום  ,  שנגרם  בין    עיסקה, או  בגין הנכסשנעשתה  ידי שוכר  ,  המבטח למבוטח  על  בית מבוטח 

 שלו שהבית    המשכיר]ונפטר מתשלום למשכיר בטענת אונס[, או    יטוחלם את הבהשוכר ששי, מי מקבל את דמי הביטוח:  ביתונשרף ה

ביטול ביטוח בגין  התוספת דמי  ,  דמי הפוליסה שממנה נהנהרכב ]הת  עבור נזק שנגרם בזמן שאל  השואל בתשלומי הביטוחחיובי  ,  נשרף

על נשרף,  שנפל בירושה  מבוטח  בית    רושה:י,  העדר תביעות  ההנחה  פי שנים בכספי הביטוח  האםולפני החלוקה  נוטל  דין בכור  ,  הבכור 

, בר קיבל המאבד דמי אבידתו מהביטוחם כ, א ליהודי המבוטח בחברת ביטוח,  בחפצים מבוטחים  השבת אבדה,  בפוליסות ביטוח חיים

עכ ד  ,שנגנבו  ספרי תורה מבוטחים,  ישראל  חוטברת ביחח בטו"ם המבוהשבת אבידת  וקא ספרי והאם מחוייבים לקנות בכסף שנתקבל 

עולמות,  כב, ה[   ][  אם הם כדמי תשמישי קדושה או כספים של בית הכנסת, התשלום חברת ביטוח על תשמישי קדושה לבית הכנסתתורה ]

 קמ

   ג " תורה והוראה, תשע  [חברת ביטוח, ברכב המבוטח בהנזקכיצד שמים את  הנפגע,  ן הפגיעה ברכב  וקית]שור, אדם, אש,  נזקי ממון ברכב  

 תשע"ז 

זיק,  שירות את הביטוח של המ]מזיק רכב אינו חייב לשלם דמי רכב חדש אלא תיקון הנזק, האם הניזק יכול לתבוע יביטוח צד שלישי  

 בינת המשפט, תשע"ו  [במקרה שלפי דין תורה פטור, ההבדל בין ביטוח חובה לצד שלישי

קידש את    ]גנב עולת השור ומשלם עולת שה, שואל שהתפשר עם הנגנב, סופר סתם שלאמזיק חפץ מבוטח, האם חייב בתשלומים?  

 תשע"ח    "גנוה ההיכל, תשע     [לא, לט] )טריפה לא הבאתי(  האזכרות, מכר לחברו איסור דרבנן ואכלו חמשה שישבו על ספסל ושברוהו[ 

ביטוח חמץ שנשרף  חמץ מבוטח בפסח   דמי  בפסח, קבלת  על חמץ שנשרף  ביטוח  על חמץ מבוטח, תביעת חברת  ביטוח  ]בעלות חברת 

 רץ כצבי, תשע"ח בפסח[ 

האם הכסף למוסד או ליורשיו, תביעת נזק ברכב  ]  ביטוח החיים הפרטי שלו שילם את המשכנתאומשכן ביתו לטובת מוסד ונפטר  

 "ח וישמע משה, תשע  תשלומי המשכנתא מחברת הביטוח[ מבוטח, דירה שנרשמה משיקולי מיסוי על שם אחר ונהרג ונתקבלו

כירושה, ירושה בפוליסת ביטוח חיים   מוגדרים  פיצויים מגרמניה האם הם  יורשות,  בנות  יורש מדין תורה, האם  הוא  ]האם המוטב 

וב חתימת הבנות על ויתור חלקן בירושה, איסור העברת נחלה כשמשייר חלק לירושה כדין תורה, לא לשנות בין תקנת שטר חצי זכר, עיכ

   ליט"א, תשע"חהרב יו"ט זנגר שמתנה מחיים בדבר שלא בא לעולם, קנין אודיתא[    הבנים אפילו בדבר מועט,
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 נושא בפרשה: נזק שהפך להצלה 

 

זיר, היזק איש לחבירו והצילו, הזיק ]מזיק בנתכוין לבשר ח  הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג בול יקר והעלה מחיר הנותר[ 

במזיק,    -אדם לחבירו    ה בידו בשר טלה". בבן"נתכוון לבשר חזיר, ועל  -]בבן אדם למקום  נתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה?  

מחמדי  )דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה, באוה"ח( ]מה, ח[   בנפשות. בדיני אדם ובדיני שמים. ההבדל בין הצלת יחיד והצלת רבים[  

עיון      אוצרות אורייתא, תשע"ח   שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ו   דפי עיון, תשע"ג     נוה ההיכל, תשע"ה    עולמות, קלד   התורה, תשע"ג

 מחמדי התורה, תשע"ט    עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' סב(    הפרשה, תשע"ב )לח(

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' כג( -גאון יעקב  ]בן אדם לחברו ובן אדם למקום[נזק שהפך לטובה   -נתכוון לבשר חזיר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   [רצה להרוג פלוני ונתברר שהוא רודף]  ץ לפגוע בחבירו ופגע בעץזרק ח

 נועם אליעזר, תש"פ   ]נתכוין לבשר חזיר[הזיק ועי"ז הרויח את הניזוק 

הגר"י  ]שיימינג כדין, נזק שהפך לתועלת כי אין למנות גבאי בעל עברה[  עם העשיר הכהן ופרסם שהוא נשוי לגרושה  הגבאי הסתכסך  

   אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' יב(-זילברשטיין שליט"א

]אין שחייב לאכל דבר איסור, והתברר שהחולה אינו מסוכן, האם צריך הרופא כפרה    רופא שטעה והורה לחולה שיש בו סכנה

כאן מחשבה פלילית ואין כאן מעשה אסור, הדין אצל אחי יוסף בדיני אדם ובדיני שמים, עדות שאי אתה יכול להזימה, ביאור דברי אור  

 פניני אי"ש, תש"פ  חיים[ה

 

 הגר היתום והאלמנה במשפט נושא בפרשה:  

 

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

גר לדיין   מינוי  מינוי  כפיה, שררה,   דיני  דיני ממונות,  גר,  לדון  גר  הצדדים, חזרה מהסכמה, סמכות  או אמו מישראל, בהסכמת  ]אביו 

 , תשע"ט נועם אליעזר שמעיה ואבטליון, משפט המלך[

]האם המצער כל יהודי הוא בגדר האיסור ובגדר העונש האמור בו, גדולה אונאת ובכל אדם    -גדרי 'עינוי' הנוהגים ביתום ובאלמנה  

דברים יותר מאונאת ממון, מחלוקת הראשונים בנושא, האם המצער אומלל כן עובר בלאו זה, דברי אורח החיים בהבנת רש"י, ודברי חפץ 

[   בה הלכתית בהוראהו, עינוי דין משפטי, עיכוב תשך )ו, ג(, ביאור הכתוב במשלי: לך התרפס ורהב רערי המכילתאדבביאור  חיים בפתיחה,  

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' יט(

כעובר על לאו או כעובר   – ]רבנו יונה, רמב"ם, חינוך, רמב"ן, נפק"מ לגבי תשובהשמים    האם המצער יתום ואלמנה נענש במיתה בידי

על כרת, רמב"ן על התורה, אלמנה חיה בהעדר בעלה, רבינו יונה בשערי תשובה, משך החכמה. האם תלוי העונש בזעקת היתום והאלמנה, 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' כד(  עונש לזועק עצמו[ 

דיין שאינו מציל עשוק מעושקו, חזקוני וראב"ע, בעל הטורים, חינוך,  ]רק למצער או גם לרואה ומחריש    -עונש עינוי יתום ואלמנה  

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' כח( נצי"ב, טור הארוך[
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]ריבוי 'כל', אלמנה שנשאת, הנהגת מהרי"ל עם האשה שנשא בזוו"ש, עד מתי נקרא 'יתום', אלמנה של עונש 'חינוכי' ביתום ואלמנה  

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' לא(   מלך, אלמנה עשירה[

מגיד דבריו ליעקב,    ]מן האירוסין, מן הנישואין, פילגש, נישואי עבירה, נישואין מדרבנן, חרש[מי היא אלמנה?    -איסור עינוי אלמנה  

 תשפ"א )עמ' לד(

 ליעקב, תשפ"א )עמ' לה( מגיד דבריו    []יתום מאם, יתום מאבמי הוא יתום?  -איסור עינוי יתום 

ובאלמנה   'תענו'    -]'תענון'  שיעור איסור עינוי ביתום  י  -ולא  לצער  גם  'קטן' אסור, אסור  'קטן' שהיה מקום להקל דאף בציעור  תום 

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' לו(   משום חינוכו, לשון הרע על אלמנה ויתום[

ה קודמת ליתום, סדר הקדימות  ]בכ"ד מקומות בתנ"ך יתום קודם לאלמנה, בח' מקומות אלמנהקדמת אלמנה ליתום באיסור ציעור  

 מגיד דבריו ליעקב, תשפ"א )עמ' לח( קדימות הלכתית, לטפל במניעת צער אלמנה לפני הטיפול בצער היתום, קדימות[ -בפסוק 

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

)כל אלמנה ויתום לא תענון(    ]כשהם עשירים, כשאינם תובעים, מוחלשים אחרים, העונש[הציוויים המיוחדים למען האלמנה והיתום  

 הפרשה, תשפ"א )עמ' ו(באר    באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ט(   רוממות, תשע"ז  ]כב, כא[

 ע"ח )עמ' ה( באר הפרשה, תש)שמוע אשמע צעקתו( ]כב, כב[ הקב"ה שומע תפילת העשוקים, ותפילת "כל" פה 

לחברו'על   'לשם שמים'    'בן אדם  גם כשעושים  כב(  נענשים  ופני)כב,  'לשם  ]שטן  פלוני  של  תפקיד  לקחת  נתכוונו,  לשם שמים  נה 

 ( כגאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -נחל אליהו  שמים'[

     (קכא)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא    צער של אלמנה לא נמחל!

 בארה של תורה, תש"פ    (לט )עמ'   תש"פ  ,אספקלריא  )כב, כא( ]האם כולל גם גרושה או עגונה[האיסור לצער אלמנה 

 מלאכת מחשבת, תש"פ  ]כב, כג[)והרגתי אתכם בחרב( מדוע אין נמנה המענה את חברו בחייבי מיתה בידי שמים? 

 

 חובה מדאורייתא -נושא בפרשה: כפיית היצר 

 

וידבר       (חקובץ גיליונות, תש"פ )עמ'  -ממגד גרש ירחיםכג, ה[  ]   )עזוב תעזוב עמו(צורך רוחני הגובר על צער בעלי חיים    -ית היצר  כפי

 משה, תש"פ 

]הרב אריה שכטר, חולה במחלה תורשתית מדבקת, אוהב ישראל גם בעלי עבירות[ לאהוב אהבת נפש כל בן ישראל    -כפיית היצר  

 אריה שאג, תשפ"א 

 אריה שאג, תשפ"א  ]כמים הפנים אל הפנים[ אהבת החוטא תביא להרחקת מעשיו

דמת שכנו הפחות אהוב מחברו האהוב, הידור במשלוח מנות לשלוח גדול לקטן המתהדר בקבלתו, ולמי שיש  ]הקכפיית היצר דאורייתא  

לוח מנות בפורים לשונאיו, לחימה בנטיה הטבעית של האדם גם בדברים רוחניים כחידושי תורה, כפיית לו קפידא עליו, העדפה לתת מש

 שואלין ודורשין, תשפ"א  מוד יציב[היצר היא בצורה בה מטפחים עץ שיגדל ישר בחיבורו לע

י דין  צרו גם כש'מצוה' לשנוא אותו  לכפות את  על שנאת חינם, אי כפיית היצר,  'שנואך', חורבן בית המקד  'שונאך' או חמור  ]חמור 

 וידבר משה, תש"פ כג, ה[  ]  )עזוב תעזוב עמו( רוצח ושמירת הנפש, פטור 'זקן' ואינה לכפי כבודו[ פריקה וטעינה מופיע ברמב"ם בהלכות
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]מלאך ומלאכה, שליחותו שלם    ההכרזה המושלמת כי אנו שלוחי דרחמנא בכל מלאכה שאנו עושים  -שמירת השבת כהלכתה  

 מעדני כהן, תשפ"א  מקום, כפיית היצר במצוות פריקה וטעינה, כפיית היצר בנשיאת משא מלאכתו של חברו[

 אשיחה בחקיך, תשפ"א   והתנהגות מולו -יצר הרע 

 נחלתנו, תשפ"א אחראי על המקוה[ ]יצר הרע, חזן שוחט וסופר סתם, או רב או שלש רגלי כסאו של המלך הזקן וכסיל 

 ( 29נות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מאמרי 'עינינו גל', אוסף גיליו ]עשו ויעקב['חדוותא דשמעתתא' בזכות יצר הרע... 

המדרש   לבית  במנוסה  הרע  יצר  עם  המדרש[  המלחמה  לבית  מלבן  יעקב  ליעקב]בריחת  זאת  יא( -פניני  )עמ'  תשע"ט  גיליונות,      אוסף 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כו( -הגר"ש גלאי שליט"א     בארה של תורה, תשע"ט

יצר השנאה,  ולא של שנאה, האם ניתן לבטל את    ]מדוע בוטל יצר הרע של עבודה זרההיצרים שהחריבו את בתי המקדש והטפול בהם  

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' עו( -נויגרשל שליט"א רב מרדכי דוד הלואהבת לרעך כמוך[  םרבי עקיבא למדנו להפוך את שנאת תלמיד החכמי

 משנתה של תורה, תשפ"א טענת קטרוג או טענת סניגוריה והגנה[  -]יצר לב האדם   תיהם על ימינולקחי המבול והשלכו

ילבש  ר לו יום המיתה,]בצדק תשפוט עמיתך, קריאת שמע, יזכיהשוואת בעלי הדין במשפט יצר הטוב מול יצר הרע  -עקרון השוויון 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב( -נחל אליהומלבושים נאים או סמרטוטים, יעסוק בתורה, מתיקות התורה[ 

 זרע שמשון, תשע"ז   לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע

 ו שבת, תשע"מדי   והמלחמה בו היצר הרע 

 קולמוס יוסף, תשע"ז  ענין יצר הרע לשם[]מה ויצר הרע  אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעב...

יונות, תש"פ )עמ'  אוסף גיל-פניני זאת ליעקב]מעשה המלכה, הכנעת היצר הרע, שופר של חירות[   מעלת תקיעת שופר להכנעת היצר הרע  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יד( -משנת רבי חיים שלמה על התורה והמועדים   יב(

 פניני אי"ש, תשע"ח    לזבוח יצרו על ידי התורה -יסוד התשובה 

 , תשע"ד שליט"א רוזנבלום  ברוך שיעורי הרב כיצד נתמודד עם יצר הרע[   התמודדות מול היצר הרע

  ח " ע תש  , רמי  תישיב   ת גיליונו  ףאוס  -  ו אליה  לנחבאהבתה ישגה תמיד     -צר הרע  גודל מעלת התורה שהיא יסוד הקדושה, והצלה מי

 )דע 'מע)

 שבילי פנחס, תשע"ה קביעת מזוזה בפתח הבית מונעת מיצר הרע דריסת רגל בפתח הבית   

 שבילי פנחס, תשע"ד ק"נ פרקי תהילים, נגד היצר הרע, המטהר את השרץ בק"נ טעמים 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח נזקי שכנים, להרחקת יצר הרע מהאדם   -הקשר בין היזק ראיה 

שבילי פנחס,  )וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך(    [ז' ראשיהם את ז' ראשי יצר הרע-ב]מבטלים  שני ש' בתפילין של ראש  

 תשע"ח 

נה תורה בו, חג השבועות נקרא בשם ]הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתחיים של תורה  

קרבן    -בחג השבועות הקריבו בבית המקדש את הקרבן היחיד הבא מן החמץ    "עצרת" רק על ידי חז"ל ולא נזכר בשם זה בתורה, דווקא

לי "שתי הלחם",  מדוע קרבן שתי הלחם הוקרב לאחר ספירת העומר, ה"תבלין" בתורה המתנגד ליצר הרע, השקפת התורה להשתמש בכ

ה "עטרות  התורה,  ידי  על  מגיעים  אליה  קודשים"  "קודש  דרגת  החומר,  את  לקדש  הגשמי  תורה,  הגוף  במתן  ישראל  בם  שזכו  קדושה" 

 -עליונות האדם על כל הנבראים, מעלת ישראל על אומות העולם, כיצד מקיימים את מצות ה"דבקות" בה', "כל כוונותיו יהיו לשם שמים" 

ה" בשבת, הספירה,  ההכנה לקבלת התורה, טעמי המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, אכילת "לחם משנהלכה למעשה, עבודת ימי  

 ו עולמות, ש"שבת קודש" הוא יום שנועד להתענג בתענוגים ברוב מטעמים ורוח נדיבה, סוד ה"נשמה היתירה" בשבת[  
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 שאר עניני הפרשה:  

 

פרשיות?   שתי  או  אחת  פרשה  היא  משפטים  פרשת  אין האם  שבת,  פרשיות  להשלמת  נפק"מ  כסף',  ב'אם  פותחת  שניה  ]פרשה 

   י, תש"פצבא הלו  בחלקה הראשון של משפטים לא מוזכר משה[משלימין ב' פרשיות, פרשיות מחוברות, 

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

לעונת אשתו אע"פ שהיא פטורה מפריה ורביה, עונה לא ניתנת שעבוד בעל  ]קידושין בתנאי שאין הבעל מתחייב בשאר כסות ועונה  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' לב(  למחילה כי היא צער הגוף[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כא, ד[   )יצא בגפו( מאיסורא[]אפרושי ך אדם בחוזקה מכביש מסוכן, ונקרעו בגדיו, האם ישלם? מש

מקלט, פיקוח נפש, האם מותר לחלל שבת בכדי לסייע לו ]האם מותר לרוצח לעבור איסור שבת כדי להגיע לעיר  גלות רוצח לעיר מקלט  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' קז( לט, חילוק בין הנרדף לאדם אחר[להגיע לעיר מק

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  ]כא, יג[א צדה... ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה( )ואשר ל במה מתכפר לרוצח בשגגה בגלותו לעיר מקלט? 

ינוס שמה(    ]מזיד או שוגג[סבר יש עוד זמן רב להתפלל וטעה    -טעות באומד הזמן   יג[ )ואשר לא צדה... ושמתי לך מקום אשר    ]כא, 

 מחמדי התורה, תשע"ח 

 זרע ברך, תשע"ה   אספקלריא, תשע"ח )עמ' כג( [, יד )וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה( ]כאאיסור הריגת גוי 

   (גאספקלריא, תשע"ח )עמ' כ [, יד)וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה( ]כא ]פליטים מאזורי מלחמה[קריאה להצלת חיי גוים 

 ( כאפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'    [, ידיד איש על רעהו להרגו בערמה( ]כא )וכי יז שוטה שרצח האם דנים אותו למיתה?

 מחמדי התורה, תשע"ח   [, יד )וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה( ]כאביאור הפסוק 'וכי יזיד איש על רעהו' 

]משל רועה המציל עדרו משריפה, ודיון הלכתי באופן שהשדה   ]אש תמיד תוקד על המזבח[עצת הרמ"ק המובאת בשל"ה לבטל יצה"ר  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]כא, יד[ )מעם מזבחי תקחנו( אינה הפקר[

   זרע ברך, תש"פ  ]כא, יד[  )מעם מזבחי תקחנו(איסור הריגת גוי 

 מנחת השר, תשפ"א מזבח המשפט 

אחר, כשאין כהן אחר, האם עבודת בית המקדש  ]האם מבטלים את עבודת בית המקדש כדי לדונו, כשיש כהן  מזבח קולט את הרוצח  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' לו(   ]כא, יד[ )מעם מזבחי תקחנו( קודמת וידון בבית דין מאוחר יותר, חסינות[

ליונות, תשע"ט  אוסף גי   -מאמרי 'עינינו גל']לוקוס לוקוס[     בינה לבין המזבח השבועה והדייניםוהקשר    -שירת הזאב ב'פרק שירה'  

 )עמ' כ(

פניני חשוקי      אביו ואמו מות יומת( ]כא, טו[כה  )ומ    ]בן מכה אביו, ואביו מבקש שלא להענישו, האם יש לחוש שהבן אינו בנו[הכאת הורים  

 כד(   -כגחמד, תשע"ח )עמ' 

 ( עהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   [כא, יז] [אחר מחילתו מצות כיבוד ומוראיש אם המוראו, ובזיונו, ]על כבודו  אב שמחל 

 (לח"ט )עמ'  אספקלריא, תשע מדוע החמירה התורה בעונשו של מקלל אביו ]סקילה[ יותר ממכה אביו ]חנק[  

 רסח(  ירחון האוצר)כב(, תשע"ט )עמ' ]כבוד אב ואם, חבלה, רפואה[  ?האם מותר לרופא שיניים לטפל באביו ואמו

 מלאכת מחשבת, תשע"ח ]מקלל אביו, הלכת 'יכיר'[  ממכה אביו  -   הולכים אחר הרוב
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פניני       יומת( ]כא, טו[   )ומכה אביו ואמו מות    [, פסיכולוגדמיון מודרךכיבוד אב ואם,  ]הכאת אביו בדמיון כדי לשחרר מתחים מן העבר  

 (לפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'       חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יב(

 פניני חשוקי חמד, תש"פ    []אב המכה את בנו, בן המכה את אביו, אפרושי מאיסורא  פיאותיוי להגן על הכה את אביו ופצעו כד

)גונב    גניבה, שלילת חירות האדם[]גזילה או גניבת אדם, יאוש בעלים בגניבת אדם, לחטוף ילד בכדי להחזיר  עונש על חטיפה בפרהסיא  

 (להפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת( ]כא, טז[

ענות בחקירת בית הדין, אין לו לדיין אלא מה  בעל דין המסרב ל]ראייה נסיבתית, או עדים גמורים, משפט שלמה,  'אומדנא' בגונב נפש  

שעיניו רואות, שתיקה כהודאה, גמל האוחר בין הגמלים, הוצאת מממון באומדנא, אומדנא דמוכח, 'קים ליה בגוויה', חזקת כשרות או  

 נועם אליעזר, תש"פ    ו מות יומת( ]כא, טז[)גונב איש ומכרו ונמצא ביד  ידיעה וודאית[

 ( מגפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  )רק שבתו יתן( ]כא, יט[]דמי בושת[  ספר שבטעות סיפר את פאות ראשו של הלקוח  -דמי בושת 

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -הגר"נ נבנצאל שליט"אשיעורי     )כא, יט(  ]ואיש משענתו בידו מרוב ימים[הראשונים בגדרי 'משענתו'    מחלוקת

 כז( 

 ( מזפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ים[ ]בושת, דיני קנסות, כיצד אומדבזמן הזה  -  פיצוי על קבלת סטירה

בהחלטה  מתי מותר לעשות דין לעצמו    ,  דאיכא פסידאובמקום  ,  במקום דליכא פסידא,  עשיית דין עצמית]     עביד איניש דינא לנפשיה 

כאשר מי שעשה דין לעצמו אינו  ,  שהוא שלו', כשהחפץ אינו בעין ורוצה ליטול ממון המגיע לו לפי דעתו  נגזל ממנו 'חפץ מבוררחד צדדית,  

או לעכב ]"זכות עיכבון"[ נכסי חברו שנמצאים מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה',    לתפוס משכוןהאם מותר  ,  יכול לברר בדין ששלו הוא נוטל 

מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה', כשאין די הוכחות לזכות בתביעה על פי דין פניה לערכאות    , מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה'  -בשליטתו  

היזק רוחני   מניעת,  מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה'להכות או לקלל  ,  מדין 'עביד איניש דינא לנפשיה'מסירת גנב לידי המשטרה  ,  תורה

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

 עולמות, צב כא, כב[  ]  איניש דינא לנפשיה'[

חלון    תרישב  המרעישה באמצע הליל המערכת אזעקה  אות:  , להגן על גופו או ממונו. דוגמעשיית דין עצמית]     עביד איניש דינא לנפשיה

 מעסיק שלא שילם משכורתלפני שיעלם.    אם מותר לבעל הדירה לתפוס מחפציוהשוכר שלא שילם דמי שכירות  .  כדי לכבות את הרעש

חוסמת דרך  המכונית  לבעלים לפנות את חפציו לרחוב.  נכסיו. שוכר מחסן שאינו מפנה אותו האם מותר  אם מותר לעובד לתפוס חפץ מה

 עלון המשפט, תש"פ באופן שיגרם לה נזק בכך[   אם מותר להזיז אותהה הרבים

 צבא הלוי, תש"פ  [איסור אכילה לפני האכלת דגים שברשותו]שור הנסקל, האם דין שביתת בהמתו חל גם על דגים, דג שהמית אדם 

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

   בסקי, תשע"טהגר"א גניחו ז' תירוצים וק לפוטרו הרי חייב מיתה וקלבד"מ[יש צורך בפס]מתי תשלום כופר באדם 

הגנב  )אם במחתרת ימצא      הצלה באחד מאבריו, עובר רודף, הריגתו כשיכול להציל, רודף בעדים[]  'רודף' ודין    -  'בא במחתרתגנב ה'

 עומקא דפרשה, תשע"ח   והכה ומת, אין לו דמים( ]כב, א[

 ( 876שאילת החיים, תשע"ח )פרק מ' עמ'    ספק רודף וספק נרדף -בא במחתרת  

 רחים, תשפ"א ממגד גרש ירשות או מצוה?   -הריגת גנב הבא במחתרת  

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

 זרע ברך, תשע"ד   ]כב, ג[ )אם המצא תמצא בידו הגניבה(קנין חצר להקדש 

 נועם אליעזר, תשע"ח  ]כב, ג[ )אם המצא תמצא בידו הגניבה(פקיר ואבד, ובהוצאה מרשותו  גם אם ה 'ארבעה וחמשה'חיוב 
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ירה השלמת מעשה ]סיבת החילוק בין שור ושה לשאר גניבה, רמב"ם ביד החזקה ובמורה נבוכים, טביחה ומכתשלומי ארבעה וחמישה  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' נט(  הגניבה[ 

 אוצרות אורייתא, תשע"ט )מכשפה לא תחיה( ]כב, יז[   היפנוזה, תמים תהיה[רפואה על טבעית, ]ריפוי ע"י כישוף, כישוף  

]הריגת מכשפה, וגם מכשף, בבית דין של כ"ג או אף שלא ע"י בי"ד, האם אינם צריכים עדות והתראה, לא תחיה כל  מכשפה לא תחיה  

 מגיד דבריו ליעקב, תש"פ )עמ' כה(   )מכשפה לא תחיה( ]כב, יז[  נשמה[

 האיחוד בחידוד, תשע"ו   ]כב, כה[ כסותו( -)היא כסותה החזרת המשכון כשלעיתים הוא משמש כלי לאיש ואשתו 

 ( קכט)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא)כב, כח(    האם נקרא עושה מעשההמפריש תרומותיו 

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

    (לואוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -הפרשה המחכימה כב, ל[ ] )לכלב תשליכון( עד כמה ראוי לאדם להיזהר ממאכלות אסורים?

ם מציון,  שלמי    תשע"ז     ד " מעדני אשר, תשע      ה" מגישי מנחה, תשע כב, ל[   ]  )לכלב תשליכון( השלכת טריפה לכלבים, האם היא מצוה?  

 תשע"ח 

 (עגאספקלריא, תשע"ט )עמ'     שלמים מציון, תשע"חכב, ל[  ]  )לכלב תשליכון(בשבת, ומוקצה במזון הראוי לכלבים  האכלת כלבים

 במחשבה תחלה, תשע"ט  ]מניעת עוגמת נפש מיותרת מהזולת[שכר על שתיקתם  -ה לכלבים השלכת טריפ

ואילו והצפרדעים    ]על שתיקתם[מדוע קבלו הכלבים שכר   ולכל הדורות,  וקפצו לכבשן האש[להם  נפשם  קבלו שכר רק    ]שמסרו 

]גדול המצווה ועושה, לכלבים היה ציווי מפורש ומפורט, ולצפרדעים היה ציווי כללי, והן בחרו מעצמן מי תקפוץ לתנור, גדר    להם עצמם?

 זכים, תש"פ  מיםכב, ל[  ]  )לכלב תשליכון( 'מצווה ועושה', לשתוק קשה יותר מלמות[

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

ה בקר ישלם  )חמש  ]תשלום בושת הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, בשונה מבושת הגנב, בושת החוטא[  השפעת בושת הגנב על חיוביו

 במשנת הפרשה, תשע"ו   ]כב, לז[ השור וארבע צאן תחת השה, ברש"י(תחת 

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

 נאה דורש, תש"פ כג, ה[  ]  )עזוב תעזוב עמו(כיצד מצוות 'עזוב תעזוב עמו' יכולה להחזיר שלום בין שונאים  -אתה כוננת מישרים 

 נאה דורש, תש"פ כג, ה[  ]   וב עמו()עזוב תעזמעלת המעביר על מידותיו 

 גרש ירחים, תשפ"א ממגד כג, ה[  ]   )עזוב תעזוב עמו(גם בעזרת שמים ברוחניות  -התנאי של 'עמו' 

   (לחאוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'   -הפרשה המחכימה כג, ה[  ]   )עזוב תעזוב עמו(עזרה וחסד מקיימים גם בבית 

אם אפשר שלא לשנות,   מצוה או רשות,  -ם  על כל אדם, לשנות מפני השלו בדיינים בבית הדין או    ג המצוות,"]בתרימדבר שקר תרחק  

 , תשע"ט יו"ט זנגר הרב לשנות לצורך קיום מצוה, לתלות דבריו ברב גדול כדי שיתקבלו דבריו[  

 דברי אמת, תשע"ח   ג, ז[)מדבר שקר תרחק( ]כ הרחקה מן השקר

 עומק הפשט, תשע"ח  )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[ ]היתר או מצוה[לשנות מפני השלום 

,  יו"ט זנגר  הרב     מעדני אשר, תשע"ט   ?האם מותר לומר ששמעו מאדם גדול כדי שיקבלו את דבריו  ,חידוש הלכהלו  אדם שיש  

 "ט תשע

 ( נאספקלריא, תשע"ט )עמ'   מדבר שקר תרחק
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 ( נואספקלריא, תשע"ט )עמ' ?  האם "שקר" יכול להיות "אמת"

 זרע שמשון, תשע"טקר גנות הש

 (צואספקלריא, תשע"ט )עמ'   גדר איסור גניבת דעת

, דרך מושלי משלים, לא להגזים בהספד, לא להרגיל קטנים לשקר, החשש מעיוות ינוכיות]למטרות חשינוי או המצאת סיפורי צדיקים  

 (ח )עמ' עהאספקלריא, תשע"  )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[ [הדין

חיי תורת  בין  כדוגמא להבדלים  בבי"ד  אדםפרטי איסור שקר  לחוקי  מלבושים    ם  והנתבע  התובע  שוויזהים]הלבשת  כס ,  בפני  ן 

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

     (נה)עמ'  תש"פ   ,אספקלריא)כג, יא(    שביעית' מלאכה בתולדות'

צורך בפטור מיוחד הרי הם הפקר[  תרומות ומעשרות בפירות שביעית   יש  יא[  ]מדוע  ]כג,  ונטשתה(  הפרשה,  עיון  )והשביעית תשמטנה 

 דרישה וחקירה, תשפ"א    תשע"ו )עמ' קלה(

 ( סטאספקלריא, תשע"ט )עמ' ]כג, יא[ ? בארץ האם יש ענין לקנות שדה בארץ ישראל לצורך קיום מצוות התלויות

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

     (צה)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא   מעלת השבת

 מעדני אשר, תש"פ  [כג, יב ] ודי לכל דבר? מדוע צריך פסוק מיוחד שגר צריך לשמור שבת הרי הוא יה

 מעדני אשר, תש"פ    [כג, יב] כי שביתת הבהמה יותר חשובה?מדוע הקדימה התורה מצות שביתת בהמתו לשביתת הגר ו

נח[איסור "תשבות" בשבת   ואינו  המותרים  בדברים  השבת  יום  כל  במשך  הטורח  תשבות(  ]אדם  שביעי  יב[   ]  )וביום  אספקלריא,    כג, 

 ( דח )עמ' סתשע" 

 זרע ברך, תש"פ    כג, יב[  ]  )וביום שביעי תשבות(  מקור מצוות שביתה בשבת

יב[  ורייתא?  האם בשבת לדברי הכל צער בעלי חיים דא ]כג,  וחמורך(  ינוח שורך  )עמ' לאאספקלריא, תשע"   )למען  עיון הפרשה,      (ח 

 יא תירוצים תשע"ה )עמ' קכא( 

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

 מעדני אשר, תשע"ו   ]כג, יז[ )שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך( ?הדר בחוץ לארץ האם יש לו חיוב לעלות לרגל 

ולא בסופו?   ומטר לברכה[   מדוע חששו לגשמים המונעים עליה לרגל רק בתחילת החורף  ותן טל  גשמים,  )שלוש פעמים  ]שאלת 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג   ]כג, יז[ בשנה יראה כל זכורך(

]אין לך אדם מישראל שאין לו ד' אמות בארץ ישראל, רבי יהודה בן    מי שאין לו קרקע אינו חייב לעלות לרגל ופטור מקרבן פסח

קרקע חייב ואין 'בידו' להפקיר נכסיו  אדם שיש לו  ביתרא מצאצאי בני אפרים שיצאו קודם זמנם ונהרגו קודם חלוקת הארץ, מדוע כל  

)שלוש פעמים בשנה יראה כל    וקרקעו, קרקע 'מעכב' ובגד 'גורם חיוב' בציצית, הקרבת קרבן פסח גם אחר החורבן בהעדר בית המקדש[

 שפ"א ק מרגליות, ת מפי]כג, יז[  זכורך(

     (נט)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא  [כג, יט] האם מצוות ביכורים נוהגת בשביעית

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

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' פד(  )ועבדתם את ה' אלוקיכם( ]כג, כה[ ]ביחיד ובציבור[מצוות תפילה 

 )ז' תירוצים( דרישה וחקירה, תש"פ  )עלה אתה ואהרן נדב ואביהוא( ]כד, א[  חטא נדב ואביהוא 
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ואיזה קרבן הקר  דיב עליו?  מתי בנה משה את המזבח מתי חנכו  ]כד,  זבחים(  ויזבחו  עולות  ויעלו  מזבח...  בחידוד,  ה[  -)ויבן  האיחוד 

 תשע"ה 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' פה( )ויכתוב משה את כל דברי ה'( ]כד, ד[ תורה מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנה 

]ערבים זה בזה, נשים במה קא זכיין, לימוד הלכות המצווה, ואהבת לרעך כמוך, מאן דסני  כיצד מקיים אדם את כל תרי"ג המצוות?  

    אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   ]כד, ז[  (נשמעו נעשה) לך לחברך לא תעביד[

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

     (ט)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא   ביאור שני המושגים! -"נעשה ונשמע" 

]בשבת ניתנה תורה, מנהג שטריימל בפורים בגלל קבלת התורה  של 'נשמע' מכח עסק התורה    לכתר   זכר  בשבת   שטריימל   לבישת

 קב ונקי, תשפ"א     ]כד, ז[  (ונשמע נעשה)אחשוורוש[  השניה בימי

    (יב)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא    כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע

 נפלאות שמשון, תשע"ו    ]כד, ז[ (ונשמע נעשה) ]כמלאכים, מצווה ועושה[נעשה לנשמע  הקדמת כוונת ישראל ב

     (ח )עמ' מבאספקלריא, תשע"  ח[ )ויזרוק על העם, ברש"י( ]כד,  ?על מי זרק משה את חצי הדם ששם באגנות על העם או על המזבח 

]הבדל בין חיוב קרבן  גר שנתגייר כיום ויבנה בית המקדש במהרה האם יצטרך להביא קרבן, והאם יצטרך הזאת דם מהקרבן?  

 י הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ שיעור  ק על העם, ברש"י( ]כד, ח[ )ויזרו לחיוב הזאה מן הקרבן בזמן שאין בית[

תן  ]רש"י חזקוני ומכילתא: ד' סיון. רמב"ן ראב"ע ספורנו ות' יונתן: ז' סיון. ביאור שני חלקי מ  מתי היה זריקת הדם שהיה באגנות?

    גיליון תורת רבותינו, תש"פ   )ויזרוק על העם, ברש"י( ]כד, ח[  תורה ומהותם, ההבדל בין 'נעשה' לבין 'נעשה ונשמע'[

והתורה   ישראל  הקב"ה  בין  הנישואין  היא  קשר  והתורה  הכלה  ישראל  החתן  הכלה  ]ה'  היא  והתורה  החתן  הם  ישראל  הטבעת, 

רבנו   משה  הכלה,  ראית  בלא  שליח,  ע"י  קידושין  הלוחות,  ע"י  הם  שליח[ הקידושין  ע"י  לקדש  לחתן  מותר  מתי  לקידושין,  השליח    היה 

 תש"פ    האיחוד בחידוד, תשע"ח( ]כד, יב[  )ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצוה

   (קטואספקלריא, תשע"ח )עמ'  )והנה אהרן וחור עמכם( ]כד, יד[   ]בהיותו בנה של מרים, זכה למשפט, מלכות[מעלתו של חור 

]שיירי המן, היה נבלע באברים, אוכל שקנו מגויים, האם משה אכל מזון   תורה?מאלו מאכלים היה משה צריך להתנקות קודם מתן  

)ויכסהו הענן ששת ימים(   [כזה שהצריכו לנקיות, התנקה מזוהמת אכילת אדם הראשון מעץ הדעת, מקרבנות השלמים שהקריבו בהר סיני

 (נח )עמ' אספקלריא, תשע"  ]כד, טז[

]ברכת התורה לניעור בלילה, האם משה רבנו ידע  כמה פעמים ברך משה רבנו ברכת התורה בארבעים יום ששהה לקבלת התורה?  

לה, האם משה רבנו למד תורה גם בלילה, הסח הדעת, לימוד מקרא ומשנה ביום ובלילה, אם אסור תלמוד תורה בלילה מתי יום ומתי לי

ה של הגר"א בכל יום  עדיין ניתן לברך כמו שמברכים ברכת התורה בתשעה באב, דברי הגר"מ שטרנבוך שהוא מצאצאי הגר"א, ברכת התור

לא ישן יותר משתי שעות ביממה,  הגר"א ישן שעה וחצי בלילה, דעת הגר"א שהניעור בלילה אינו  'ונהיה אנחנו וצאצאינו' חלה עליו, הגר"א 

ולא ברך כלל, אך מאידך מס נהג כך  וגם משה רבנו  ויתכן  וצאצאינו',  'אנחנו  יתכן שהגר"א לא ברך כלל ברכת  ופר  מברך ברכת התורה, 

 מים זכים, תשפ"א  שה בהר ארבעים יום וארבעים לילה( ]כד, יח[)ויהי משהגר"א שכח מה שנתחדש לו בשנתו לפני ברכת התורה[ 
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 מענייני דיומא: פרשת שקלים 

 

-פרדס יצחקין אדר[  ]מקור תקנת קריאת ארבע פרשיות, שבתות של שמחה, הזהירות הגדולה, אמירת יוצרות, שבת מברכ  ארבע פרשיות

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' מג( 

 יתד נאמן, תשע"ו   -זוית הלכתית הקריאה במנחה  קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, השלמת  -ארבע פרשיות 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' צט(  ד' פרשיות

 (צז)עמ'  תש"פ ,אספקלריא?   מצות נתינת מחצית השקל מן התורה או לא

 זרע ברך, תש"פ   קריאת פרשת שקלים בזמן המקדש ושלא בזמן המקדש 

 הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ -ברוך שאמר  הכל שלך -פרשת שקלים ופרשת משפטים 

 זרע ברך, תש"פ   אחדות בני ישראל -מחצית השקל 

 ה וחקירה, תשפ"א דריש   ית השקלשאלות ותשובות הגר"ח קנייבסקי שליט"א בנתינת מחצ

]גביית מחצית השקל בפומבי מיהודים במדינות שסביבות ארץ ישראל, הסכמים בינלאומיים, שיירה לארץ ישראל מחצית השקל    כוח

הוצאות המסע וחוסר היעילות הכלכלית, שקלו של אדם כמותו, חיזוק הקשר האישי של כל  בעקבות הגבייה, מי זקוק למחצית השקל שלי, 

לעבודת היא   יהודי  גם אם השותפות  ישראל,  בעם  גדולות  חלק במשימות  ליטול  פרשת שקלים,  שנה מקריאת  בכל  בית המקדש, המסר 

אדם שהוא צדיק בפעולותיו, חידוש חז"ל שגם  ממוות,   בסכום פעוט, ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה, הצדקה האמיתית שתציל

העדיפות היא להשפיע ולקרב אחר לעבודת ה', לימוד תוך כדי שינה, הצטרפות להחזקת והפצת תורה בנתינת ממון ניתן לקיים 'צדקה', אך  

 הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א -רתורת אביגדו [ גם ללא קבלת 'שלט' הנצחה

ש לפרשת  ויקהל  פרשת  בין  והוא  קלים  הקשר  האורות  אלף  את  למשה  הקב"ה  מחזיר  שבת  בכל  עדי,  מלשון  תכשיט  עדת,  כל  ]את 

 שבילי פנחס, תשע"ט מחזיר לישראל את הכתרים שאיבדו בחטא העגל, מדוע אומרים 'ישמח משה' בשחרית לשבת[ 

ולא בר"ח עצמו שבו משמיעים על השקלים?מדוע פרש נוסף    ת שקלים נקראת בסמוך לר"ח אדר  מוציאים ספר תורה  ]האם 

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' מז  לפרשת שקלים, או קוראים בראשון[

   אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יט( -גל עיני    רוממות, תשע"זקרבנות ציבור? מדוע תורמים דווקא מחצית השקל ל

]חיוב נשים, פטור נשים ממוסף, ד' פרשיות וגדר חיובן, פרשת שקלים חיוב  מתחת לגיל כ' ומעל גיל ס'  קריאת פרשת שקלים  חובת  

אוסף  -שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א  ציבור'[קריאתה על היחיד או על הציובר, האם יוצאים השומעים מדין 'שומע כעונה' או שהוא 'נציג ה

 זרע ברך, תש"פ    (כוגיליונות, תש"פ )עמ' 

]רק משה רבינו יכול לשאת את ראש בני ישראל, מנין בני ישראל,  שה רבינו מדי שנה שם 'ציבור'  בפרשת שקלים מחדש עלינו מ

מחצית השקל בימינו, משה רבנו מצרף את כלל ישראל, בפטירת משה רבנו בז' אדר, שבק לן חיי ולכל ישראל, משה רבנו בפטירתו השאיר  

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -שפירא זצ"ל  הגר"מ  במשנתו של   ור, ישנים מן המצוות[י המן כלל ישראל אינם ציבאת חייו עבור הציבור, לפי דבר

 ז(

 ( להאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -עינינו גל  ]דמות אברהם ושרה[הוראת ה'מחצית' בנתינת השקל 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' טו(     שפע רב הנשפע בשבת שקלים -'אתה זוקף את ראשן' 

 דבר הלכה, תשפ"א   שואלין ודורשין, תשפ"א    פניני אי"ש, תשע"ט  וה[]בר מצעליית קטן למפטיר שפרשת שקלים ובשבת ראש חודש 
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 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' טז( קר הוא אש ההתלהבות והתשוקה בלב העי -מטבע של אש  

 עמ' י(באר הפרשה, תשפ"א )  ראש חודש אדר שחל בשבת פרשת שקלים -חוט המשולש 

יוסף   רוזנב ]הפטרת שקלים[     וכיצד המן רצה לעורר ע"י שקליו חטא זה  -מחצית השקל כתקון לחטא מכירת  לום,  שיעורי הרב 

 תשע"ג 

 עומקא דפרשה, תשע"ב פורים ומחצית השקל  

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

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א    קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' נא(-אמרי חיים   זרע שמשון, תשע"ט   )עמ' ד'(

ממשנתו של הגר"מ שפירא    אש, ערך המטבע קבוע ומשתנה, ערך מטבעו של אברהם[  ]בכוח אותה מטבע שלהקדים שקליהם לשקליו   

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד(-זצ"ל

 תורה והוראה, תשע"ו דיני מתן מטבעות זכר למחצית השקל   

 תשע"ט     "והמצוות בפרשה, תשע    הגר"א עוזר, תשע"ב  מצות מחצית השקל

ונתערבב במטבעות אחרות, האם בטל ברוב?   דין ביטול  קטן שתרם מחצית השקל  יש  ציבור,  יכול להקנות, חסר בקרבן  לא  ]אם 

קנין ע"י  תובעין,  לו  שאין  ממון  ברוב,  ביטול  דין  אין  במטבע,  לדאורייתא[     ברוב  מהני  אי  דרבנן  קנין  הפקר,  המטבע  נעשה  עשר  דרבנן 

 "ח עטרות, תשע

חמור[  ברכה על הפרשת מחצית השקל   ופטר  שני  פדיון הבן מעשר  על  ברכה  בלשכה,  וכהן התורם  תורת הקרבנות,  ]ישראל המפריש 

 תשע"ט 

 תורת הקרבנות, תשע"ט מחצית השקל בקטן  

 תורת הקרבנות, תשע"ט גר שנתגייר או קטן שהגדיל בחיוב מחצית השקל   

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' ח(  'מקדימים שקלים לשקלים'

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' עח(  חיבור 'נשמת כלל ישראל' -"שקלים"

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' פג(  מן התורה או לא -מצות מחצית השקל 

  תשע"ט )עמ' כג(  אספקלריא,  ' ספרי תורה?האם מוציאים השבת ספר תורה אחד או ב

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' ל(   הערה במצות מחצית השקל

 תורת הקרבנות, תשע"ט ית השקל   בל תאחר במחצ

]מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה במצוות של פרסום הנס, נר חנוכה וארבע כוסות[    חשב לקיים מצוות מחצית השקל ונאנס ולא קיים

 עשר עטרות, תשע"ט 

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

 זרע ברך, תשע"ז  שקלים וקרבנות בזמן הזה

שקלים   לפרשת  משפטים  פרשת  בין  רציעת  הקשר  סיני,  בהר  ששמעה  אוזן  ציבור,  לקרבנות  השקל  מחצית  דווקא  תורמים  ]מדוע 

   זשבילי פנחס, תשע"   האוזן ולא היד[ 
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 חודש שחל בשבתראש 

 

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א ]אתה יצרת, תספורת לכבוד שבת[ דיני ראש חודש שחל בשבת  

 ת אשר, תשפ"אמנחהאם להקדים שקלים לראש חודש בספר תורה אחד?  

 דבר הלכה, תשפ"א שבת ראש חודש אדר פרשת שקלים

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קעז(זמן סעודת ראש חודש ששחל בשבת 

 

    מענייני דיומא: משנכנס אדר

 

אוסף גיליונות, תשע"ט  -ינינו גלע    פורים לכסא הכבוד, ההוא ארבא, כל דאלים גבר[,]שירת הדגים בפרק שירה, הקשר בין  מזל אדר דגים  

 )עמ' כ(

 רץ כצבי, תשע"ט ונהפוך הוא חודש אדר  

 ז רץ כצבי, תשע" אדר כהכנה לניסן  

אוסף    -עינינו גל  ום, נוטל פי אלף, אינו בשררה, ל"ו צדיקים[  ]לימוד תורה שלא במקומו, לא בפרסחודש אדר כנגד שבטו של נפתלי  

 , תשע"ח )עמ' ו(שמועה טובה   גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כב(

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קכ( תליית שלטי 'משנכנס אדר מרבין בשמחה'

תורה      תורה והוראה, תשע"ב    [, השמטת הרמב"ם והשו"ע הלכה זאתיה בהלכה]הסיבה לשמחה, וגדרמשנכנס אדר מרבים בשמחה  

 והוראה, תשע"ה 

 ( כטע"ח )עמ' קובץ גיליונות, תש -דברי אמת  התגלות אהבת ה' לישראל[ סיבה לשמחה,]המשנכנס אדר מרבים בשמחה 

 משנתה של תורה, תשע"ו  ]לימוד עוד דף גמרא, לא להלבין פנים[ לישרי לב שמחה -מרבים בשמחה  

 (מגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]משנכנס אדר מרבין בשמחה, תמים תהיה[ בהנהגת חדשי אדר ואב 'מעונן'איסור 

פורים או כל החודש  -  מתי מרבים  עד  "משנכנס אדר מרבים בשמחה" וכיצד מרבים בשמחה משנכנס אדר]   ?עד  זווית     ?]במה 

 הלכתית, תשע"ו 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ב(הבוטח מודה לה' על ישועתו בעודו בעת צרה   -מרבין בשמחה 

 שיעורי הרב זילברברג, תשע"ז    חודש אדר וארבע פרשיותי נדי

 ו אור החיים, תשע"ז פנינים מרבינ    ]אחר ז' אדר[מה קרה למן בשנת מות משה? 

תורה?   ספרי  י"ג  ביום  בו  כתב  כיצד  בשבת  נפטר  רבנו  שמשה  אדר[לדעה  מלכתא     ]ז'  שבת  ו'  דרש  -לקראת  כג(  )עמ'  תשע"ח  ו, 

 תירוצים

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

 תשע"ח )עמ' לז(
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 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד(-ממשנת הגר"מ שפירא זצ"ל-חשבתי דרכי גילוי האמת מתוך השקר- ונהפוך הוא -חודש אדר 

 (סטלריא, תשע"ט )עמ' אספק  הנ"מ להלכה -'משנכנס אדר מרבין בשמחה' 

 ( קב)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  ?השמחה של אדר מה מטרתה ולהיכן היא מביאה

 

 ]וכתיבת י"ג ספרי תורה ביומו האחרון[ פטירת משה  -ז' אדר 

 

 (נג)עמ'   תשע"ט,  אספקלריא  ומשה יקח את האהל -א דמשה רעיא מהימנא יומא דהילול

 עשר עטרות, תשע"ט מתנות לאביונים בפורים, תקנת מרדכי לעילוי נשמת משה רבנו 

 פנינים מרבינו אור החיים, תשע"ז    ]אחר ז' אדר[מה קרה למן בשנת מות משה? 

 יאיר נזרו, תשפ"א  []התורה הקדושה, במדבר, בארץ ישראלהמלאך שנשלח ללוות את עם ישראל אחר פטירת משה  

במות משה, משה נפטר בשבת וביום  ]איסור לא תותירו ממנו עד בוקר, פקעכיצד הותירו 'מן' אחר פטירת משה מז' אדר עד טו ניסן? 

 אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' כד( -דברי השירה תרי[שישי אין איסור לקחת ולהותיר, והואיל ואשתרי אש

תורה?   ספרי  י"ג  ביום  בו  כתב  כיצד  בשבת  נפטר  רבנו  שמשה  אלדעה  מלכתא     דר[]ז'  שבת  ו'    -לקראת  כג(  )עמ'  תשע"ח  דרשו, 

 תירוצים

הקב"ה   ע"י  רבנו  משה  בנים קבורת  קרואים  שישראל  בנו  על  כאב  מצוות,  יקח  לב  חכם  יוסף,  בעצמות  משה  התעסקות  על  ]כשכר 

ת מצוה כי לא ידע איש מקום  כהן הדיוט לקרוביו, אי טומאת כהן גדול לקרוביו, טומאת כהן גדול למת מצוה, משה רבנו מלמקום, טומאת  

בעיר אלוקינו, תחיית המתים ע"י הקב"ה כדין מת מצוה, כי מפתח    קבורתו, הקב"ה כהן גדול בארץ ישראל וכהן הדיוט בחו"ל, גדול ה'...

 ות, תש"פ עשר עטר    תחיית המתים נמצא רק בידו[

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  האם באבל משה היה דין מקצת היום ככולו? 

 כורים, תשע"ט פרי בי  ז' אדר יום פטירת אדון הנביאים

 כז תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קמג( ]ע"ז של בני דן, שמשון, כלי המקדש של שלמה[ ?מה הראה ה' למשה בארץ ישראל

]פטירת משה,  רוח ראייתו של משה והשפעתה, כוח אברהם   תוב לשון אחר מפרשת פנחסמדוע הראה ה' למשה את הארץ, ומדוע כ

 בינת החכמה על משך חכמה, תשפ"א  בהליכה, קדושה ראשונה וקדושה שניה[

 למעשה, תשפ"א  כיצד יכלו בני ישראל מנוע את פטירת משה?

   בארה של תורה, תשפ"א]ציפורה אשתו[  המכפלה?האם משה רבנו נקבר במערת 

 עולת שבת, תשע"ב יא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים( )ולא קם נב  נבואת משה רבינו

 מלאכת מחשבת, תשפ"אמגילותיו של משה רבנו 

התורה  שמ שבסוף  פסוקים  שבקדושהונה  דבר  ביחיד,  רבו]קריאתם  במקום  לתלמיד  בק"ו  הוראה  בדמע,  קורא  משה  נזרו,    [,  יאיר 

   תשפ"א

 מפיק מרגליות, תשפ"א  [ורבמשה קורא בדמע, הוראה בק"ו לתלמיד במקום ]שמונה פסוקים שבסוף התורה 
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 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סא(   אשכול יוסף, תשע"ג ?לדעה שמשה רבנו נפטר בשבת, היאך כתב בו ביום י"ג ספרי תורה

   אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכג(  קא ביומו האחרון[]ומדוע כתב משה רבינו את י"ג ספרי התורה דוובתורה  "כח ה"פלפול

]פטירת משה רבנו בשבת וכתיבת י"ג ספרי תורה בהשבעת קולמוס ע"י משה, השבעת קולמוס ואמירה לנוכרי, מלאכה בשבת ע"י נס?  

ע"י משה ותומים בשבת, הקלדת אותיות במחשב בשבת, בריאת  הקמת המשכן  ע"י מחשבה בירידת המן, שאלה באורים  , בישול בשבת 

אוצרות    פר יצירה בשבת, הריגה ע"י שמות קדושים בשבת, על טבעי, קפיצת הדרך, הבדל בין אם הארץ קפצה אליו או הוא קפץ[אדם בס

    ח" עשת      אוצרות אורייתא, תשע"ז תשע"ט   אורייתא, תשע"ח
]מזיק ע"י עין הרע, הורג ע"י שם או כישוף, פעולה סגולית בשבת לגבי איסור מלאכה,   ?פעולה על טבעית האם דינה כפעולה רגילה

ישיבת ברכת    -שבת  שיעורי ליל  צידה בעל חיים ע"י לחש, כתיבת ס"ת ע"י משה רבנו בהשבעת קולמוס, מלאכה בשביעית באופן על טבעי[   

 יצחק, תשע"ז

]אם כתב ס"ת מקיים המצוה בכל יום ויום כל ימי חייו גם בשנתו, האם כתיבת ס"ת ע"י משה בהשבעת   מעלת מצוות כתיבת ספר תורה

[  תורה, אופן כתיבת אותיות אחרונות במילוי או בכתיבת אות מושלמתקולמוס חשיב כח גברא של משה, מסירות נפשו של אחאב למען ה

  כאיל תערוג, תשע"ד)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[  

   (325(, תשע"ט )עמ' 197ירחון יתד המאיר ) )ח"א(  באדר יום לידת ופטירת משה רבינו 'דרוש ליום ז

 ( 983, תשע"ט )עמ' (198ירחון יתד המאיר ) )ח"ב( באדר יום לידת ופטירת משה רבינו  'דרוש ליום ז

 

 ים: אקטואלי יםנושא

 

וגם תפילות, בעזרת הלכות קפנדריא בבית הכנסת   כולל  בו שימושים רבים, בקומה ראשונה  יש  ]בית כנסת המורכב מקומות שונות, 

להנחת הכובע,  נשים יושב כולל אברכים, בקומה אחרת רק כולל ואין תפילות, הנחת כובע וחליפה בעזרת הנשים, מעבר דרך עזרת הנשים  

ללומד בכולל או לאדם מבחוץ, מעבר בכדי להוציא ספר מאוצר הספרים, מעבר כדי להגיע לפינת הקפה,   מעבר כדי להגיע לבית הכיסא, 

דרך   לקצר  שונים,  במתחמים  בטלים  דברים  דיבור  פסוק,  ואמירת  ישיבה  ע"י  או  רגיל  מעבר  הדרך,  את  לקצר  בכדי  הבימה  דרך  לעבור 

המב דרך  הכולעבור  בית  לבניית  קדמה  כשבדרך  אחר,  לרחוב  כניסה נה  שם,  לנמצא  לקריאה  הרשות,  לצורך  הכנסת  לבית  כנסיה  נסת, 

למבנה מפני הגשמים, כניסה למבואה ]לובי[ של בית הכנסת מפני הגשמים, מעבר מהמבואה לתוך בית הכנסת, להניח מזוודה בבית הכנסת  

לתלמיד חכם, חדר פנימי בתוך בית הכנסת,  איסור האם ימשיך או ישוב לאחור, קפנדריא  כשיוצא לסידורים, איסור קפנדריא, אם נכנס ב

כניסה למשרד בית הכנסת דרך בית הכנסת, לכרוך ספרים בבית הכנסת, להטעין טלפון בבית הכנסת, מעבר מחדר לחדר בבית הכנסת,  

  עיטורי מרדכי, תשפ"א )יט עמ'(-יעקב מאיר שליט"אהרב מרדכי   שינה בבית הכנסת[

   טהרות )נד(, תשפ"א אהלי ]רצון לתלישת המים, תלישה לצורך תלוש דאחר, הכשר בפרי של שותפין[לקבלת טומאה  -הכשר מי גשמים  

גילח את ,  שיעור הלאו,  גדרי אזהרת הקפת הראש]אש והזקן המותרים מבלי חשש לאיסור הקפה והשחתה  אופני הסרת שיער הר

אזהרה למקיף ולא לניקף, או  ,  אזהרה למקיף ולניקף,  טעות נפוצה בהבנת הלאו של 'הקפת הראש',  פאות הראש אך לא נעשה בכך 'מוקף'

למ ולא  פאות,  קיףלניקף  'פאת הראש'הגבול  ,  ראשה  גבולות  של  פאת הראש,  העליון  ע"י,  הגבול התחתון של  או מספר  הקפת הראש  ים 

 'פס' העולה ,  מכשולות בעת יישור וסידור הזקןים,  מכשולות מצוי,  תלישת שערות מפאת הראש,  יעור לכוף ראשו לעיקרו, שמכונת תספורת

וילדים ,  העורףמ מבוגרים  של  ,  אצל  הזקןהלאו  השח,  השחתת  על  לאוין  הזקןחמשה  ולנשחת,  תת  למשחית  השחתת  ,  אזהרה  דיני  כללי 

האם מותר  ,  'מספריים'ב  היתר גילוח הזקן,  תספורת וגילוח,  היתר גילוח הזקן במספריים,  בגילוח ובהשחתה  -אזהרת השחתת זקן  ,  הזקן

גם באופן שמשחיתים?   לא,  ונות הגילוח הנפוצותמכ,  מכונות הגילוח ,  מספריים כעין תערבמספריים  , חר הסרת הלהבים הכפוליםגילוח 

,  התנאים להכשרת מכונת גילוח ,  מכונות גילוח עם הכשר,  שימוש במכונות גילוח עם ג'ל / טלק או במים,  גילוח במכונה ללא הצמדה לעור

 AT620/AT610, 44 מכונת גילוח דגם, ומת'מכונות גילוח באישור 'מכון צ, מכונת גילוח, ערכת 'גילוח כהלכה', שיעור שערה שלא הושחתה
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גילוח באישור רבנים שונים /,  מכונת  / פאתר  אופן השימוש במכונת תספורת או  ,  גילוח הזקן במכונת תספורת,  טרימר  מכונת תספורת 

שימוש במשחה ,  ע"י משחה  הסר, המכשיר  oneblade,  מיישר 'פאתר',  עם רשת,  מכונת תספורת זעירה,  קבועה  גובה נדרש למסרק,  'פאתר'

ורהיטני',  ערות הזקןלהסרת ש דברי הפוסקים בהיתר השחתה ,  זהירות משימוש בדבר חד לאחר המשחה,  הסרת שערות הזקן ב'מלקט 

דברי השו"ע והפוסקים שהתירו ליטול גם במספריים  ,  דברי הראשונים בנזיר ש'כעין תער' היינו שהשחית את השיער בשרשו,  'כעין תער'

תער' בנדב,  'כעין  אחרון  דור  פוסקי  הגילוחרי  מכונות  דבריו,  ידון  שהביאו  ישראל  וגדולי  חיים  החפץ  חדברי  איש,  ה זון  הענקין ,  , גרי"א 

יצחק,  אגרות משה שיינברג,  הגרי"ש אלישיב,  מנחת  יוסף,  הגרח"פ  שליט"א[    [הגר"מ שטרנבוך,  הגר"ע  ישראל מאיר מורגנשטרן  ]הרב 

 תספורת וגילוח, תש"פ )סד עמ'( 

 שואלין ודורשין, תשפ"א  ]לגדול ולקטן, אפרושי מאיסורא[לקקן פה צובע בשבת 

יצור הוודקה מסוכר ענבים, סתם יינם, יצור מאלכוהול מזוקק שנוצר מענבים, במכונות    ]תהליך יצור, רכיבים,משקה הוודקה  כשרות  

הזיקוק בליעות יין, וודקה בטעמים תוספות חומרים לא כשרים, רכז פירות המכיל ענבים,  וודקה ממי גבינה, חלב עכו"ם, שתייתו בסעדה 

עומק   ה מדגן, חמץ בפסח או שעבר עליו הפסח, איסור 'חדש' בוודקה[עולת הזיקוק, הפקת מוצר חדש, וודקבשרית, אין בישול עכו"ם בפ 

 הפשט, תשפ"א 

]בית אבות הבנוי באותו מבנה מסחרי יחד עם אולם חתונות ומרכז קניות גדול, טומאת מת, טומאת  התפשטות טומאה במרכזי מסחר  
כהן כהנים, סוף טומאה לצאת דרך הלובי, קומת החניה לאמבולנס, גשר גישה מהחניה, גגון באזור מסחרי, ליד כספומט, בליטות וזיזים,  

 בירורים בהלכות כהנים, תשפ"א -אמור ואמרתהעובד בקביעות במקום[ 

]בל הצורך באוורור פותחים את מירב הדלתות, ונוצר חיבור לענין טומאה בין בית החולים איכילוב    שינויים מבניים בתקופת הקרונה
בירורים בהלכות  -אמרתאמור ולמבני שלידו, העברת נפטרים במטוסי מטען או בתא המטען במטוסי נוסעים, טומאת מת, טומאת כהנים[  

 כהנים, תשפ"א 

 בירורים בהלכות כהנים, תשפ"א-אמור ואמרת]מעגלים פנימיים וחיצוניים, טומאת כהנים[   לביתו של כהן –תכנון בית נכון 

מקצועית   דעת  בחוות  העונה  טעות  מקצוע  איש  הוא  כשהנשאל  בשגגה,  או  אקראי,]בזדון  אדם  הוא  כשהנשאל  מקצועיותו,    מחמת 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א  כשהנשאל קיבל שכר על חוות דעתו, כשהנשאל יעץ לקבל חוות דעת נוספת[

הכוכבים, שילוב השמש והירח,    ]הכרת המציאות, תפקיד המאורות, לוח השנה, תנועתביאור פשוט והקדמה לסוגיית קידוש החודש  

הלבנה, קביעת ראש   ראיית  זמן ממוצע,  דין,  בית  הזמנים, ט"ו בשבט,  העיבור, קביעת  סוד  ונקודת מבט,  זוית  לבנה,  ושנת  חודשי חמה 

ת החודש לבנה החדשה, ליקויי מאורות, חודשה של לבנה, ברכחודש, מהלך הלבנה, חידוש הלבנה, מולד, הקפת הלבנה, מולד זקן, ראיית ה

והכרת המולד, חשבונות שונים, מהלכי החמה, עונות השנה, מהלך השמש, גבולות ארץ ישראל, תקופות, כוכבים ומזלות, זריחת החמה 

החודש, קידוש  מצוות  השנה,  לוח  יסודות  והמזלות,  הכוכבים  השפעת  לכת,  כוכבי  השעה,  מזל  השנים    והמזלות,  מחזרו  התמידי,  הלוח 

הדחיות, קריאת התורה, ביאורי הסוגיות בש"ס, זיקין, ברכת החמה, שקיעה, הקזת דם ביום ראשון, מזלות בזמן  הפשוטות והמעוברות,  

יציאת השלוחים קלקול הבייתוסים, חקירת העדים, קדשוהו שמים, אתם אפילו   פי הראיה, שמור את חודש האביב,  על  המבול, קידוש 

 שבילי דירחא, תשע"ד )מהדורה שניה, קצב עמ'( ב גולדמינץ שליט"א[ ]הרב אברהם יעק  שוגגין מזידין מוטעין, יובלות[

מסחרי, עוברים במקום גם כהנים, אבר מן ]טומאת כהנים, מרפאה כירורגית במרכז  קבורת אבר שנכרת בניתוח מחמת צורך רפואי  

את כל הבית בטומאת אהל, יציאה נפרדת, ניתוח במקום אחר בו מטופלת טומאת כהנים, שיקולים של כיסוי ביטוחי, זמינות    החי מטמא 

   הלכות הישראלים )ג(, תשפ"אבירורים ב-וקדשתו לוח זמנים[

 משנתה של תורה, תשפ"א  ]שתי ציציות או ארבע, ובאיזה שלב, הגר"א במעשה רב, המקובלים[קריאת שמע  אחיזת הציציות בשעת

 בינת ההלכה, תשפ"א ום, ולהיפך, קשירת הציציות לבד, שינה עם טלית[]טלית המיוחדת ליום שלובשה ביחיוב טלית בלילה 

בתוך סלסלה במקווה   כוס טבילת כלים רבים  על  יקנה"ז  כוסות,  על שתי  וקידוש  המזון  ברכת  חבילות,  חבילות  עושים מצוות  ]אין 

ה אחת, תוספת מאכל לראש חודש שחל בשבת, אין משקין שתי סוטות כאחת,  אחת, שני סיומים בבת אחת, סעודת חתן וברי מילה בסעוד

אין עורפין שתי עגלות ערופות כאחת, אין רוצעין שני עבדים כאחד, האם רק בכל מצוה שצריך כוונה מיוחדת אין עושים מצוות חבילות, 

ושים מצוות חבילות, אין להביא שני תינוקות לברית  שליח עושים מצוות חבילות, רק  במצוות שהן חובה אין עבמצוה שאפשר לעשות ע"י  
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מילה בבת אחת או רק אין למול אותם בבת אחת, במצווה קיומית ובמצווה חיובית, לבישת עשרות ציציות בבת אחת ע"י הגר"ח שיינברג 

 ורה, תשפ"אמשנתה של ת   זצ"ל[

 משא ומתן, תשפ"א  ]המתחיל במלאכה, הגומר[לעבור משרותי שדכן אחד לאחר באותו שידוך 

וטעישיבה בד' אמות של המתפלל   פניו, סמיכה מו, מלפניו מאחוריו מצידיו, כשעוסק בתפילה, כשעוסק ב]מקור האיסור  תורה, מול 

 עומק הפשט, תש"פ כישיבה, לאדם חלוש, כשהמתפלל בא בגבולו, בבית, במנין קבוע, המאריך בתפילה עליו לעמוד במזרח[ 

]ברכת כהנים לכהן שבפיו פלפלים, ימלא פי תהילתך, אחר קידוש,    ץאם לש"ץ מותר למצוץ סוכריה נגד צרידות בעת חזרת הש"ה

 צבא הלוי, תש"פ  רפואה בשבת[

     "ח, תש"פדברי שי ]וכבר הובא לגבי הגבול הדרומי בס' דרך אמונה[ אודות הנחל ה'סודי' הזורם דרומית לים המלח 

 (ל)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא   מה מברכים על המאכל המכונה 'שניצל'?

     (מה)עמ'  תש"פ   ,אספקלריא   קנין חליפין בעט פשוט ובכלי חד פעמי

     (עט)עמ'  תש"פ  ,אספקלריא   מהפן ההלכתי -עשיית קידוש לאחר מיתה 

 ( ידאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -שיעורי בינה הגרי"ב שרייבר שליט"א  םהשלמיקרבן זבח 

 ( מאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -ניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מירפ  ]תגובה[ לגל החוזר בקדימת הברכותג

 (מאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -לכה מראשי חבורות בישיבת מירפניני ה     על רסק פירות והעצה לצאת מן הספקת הנהנין ברכ

]ברך על הבשמים ואינו יכול להריחם מפני הצינון, האם יצאו השומעים, ברכת הנהנין, ברכת הריח, הפסק לברכת    ל 'מצונן'הבדלה ש

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  הבדלה[

גיליונות, תש"פ )עמ'  -רפניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מי   ז?בברהמ"אכל פירות ט"ו בשבט קודם הסעודה האם נפטרים   אוסף 

 (מב

בליל שבת בשעת הדחק לבנה  תחינות  קידוש  אמירת  טוב,  יום  ליל  שהוא  שבת  במוצאי  שבת,  בליל  לבנה  מקידוש  להימנע  ,  ]המנהג 

תחומין למעלה, יציאה מחוץ לתחום, בליל יום כיפור, אין מערבין שמחה בשמחה, כשיש חשש שתבטל המצוה לגמרי,   -הקבלת פני השכינה 

 האיחוד בחידוד, תש"פ  כשמברכין בשבת לומר רק את הברכה[

 

 קורונה  - תוספות

 

והיוצא ממלונית קורונה   )עמ'   ]ניצל מנפשות או כל הצלה[ברכת הגומל בעבד היוצא לחירות בשנה שביעית  אספקלריא, תשפ"א 
 קצא(

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' לה(  ]כיבוד אב ואם, מכה אביו ואמו, רפואה, קורונה[האם מותר לבן לחסן את אביו? 

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת   ]הרב חיים הלפרט שליט"א[הנמצא בבידוד האם חייב בקריאת פרשת שקלים וקריאת התורה? 
 מיר, תשפ"א

]ביקש מחברו שיסיעו נגד כללי הסגר והתחייב לשלם את הקנס, האם ההבטחה חלה, נוסח ההתחייבות, נעשה קניין או בלעדיו,  ערב לקנס 

 תשפ"אבינת המשפט,  התחייב לשלם כמו ביטוח, אסמכתא, אחריות[ 

 עשר עטרות, תשפ"א  ]תקיעת שופר, הבדלה[ תפילה באמצעות הטלפון או הרדיו שמיעה דרך מיקרופון לנמצא בבידוד 
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 לעילוי נשמת 

 זצ"ל יעקב אדלשטיין  הגאון רבי 

 רבה של רמת השרון

 

ישן עם  ,  הלכות ועניני נטילת ידים,  כיסוי מי נט"י שמניחין ע"י המיטה]בהלכה מדברי הגר"י אדלשטיין זצ"ל  ענינים  מכתבי תורה ו

ינה עם , שמתפלל שמו"עהעומד תוך ד' אמות לש"ץ  ,  עניית אמן על ברכת אהבת עולם בערביתח רעה,  נאסר מחמת רו  האםמאכל בכיסו  

בלילה אננס,  ציצית  על  ,  ברכת משקה  די בראיית האור  ברכת השוקולד,  עוגות תוך הסעודהברכה  או  רק בראייתו  ברכת הברק  היוצא  , 

חשש שמא יטה  ,  ריסוק תפו"א במזלג בשבת,  שימוש בחשמל בשבת,  פתיחת בקבוקים בשבתכיום,  ברכת שחלק מחכמתו ליראיו  ממנו,  

ניילון לכובע בשבת כשיורד גשם,  בויטרינה סגורה יין בסעודה שלישית,  ביעת מזוזה בצורת הפתחק,  הקפאת מים בשבת,  כיסוי  , שתיית 

וקולה בשמחת לשבת בהקפות  ,  שלימהכדי שתחשב  חריכת מצה שבורה  ,  מגדיל או מגדול בביהמ"ז דמלוה מלכה,  עשיית הבדלה בקפה 

נר חנוכה בתפו"אתורה,   ה , השמיעת שירים מקלטתר השירים,  לזמר פסוק משי,  הדלקת  ופתקים לסדקי  , כותל המערביכנסת אצבעות 

תינוק שנולד דקה או שתיים לפני  , שיש בכלי בעת טבילת כלים, בועות קטנות ישולי גוייםהאם יש בו במאכל מבושל קפוא שחיממו עכו"ם 

מזגן  ,  אם צריך לשים קו על המילה חיים וכיו"ב,  שימוש בספר רעהו בלא נטילת רשות,  כבוד הספריםמתי יתקיים ברית המילה,  השקיעה  

לסלקוהמפר בעליו  לכוף את  הבנין אם אפשר  איע במדרגות  אליה,  הוזמן  כמה  ,  כילה בחתונה כשלא  בה  יציאת  ם,  נשיאשכונה שנפטרו 

.  יציאה לטיול באילת ,  יום הולדת את פרעה,  ונשמרתם מאוד לנפשותיכם,  הסכם יששכר וזבולון,  כתיבת שם פסי' בכתובה,  יולדת מביתה

רוחניות , ב"גרש האמה הזאת ואת בנה ",  "ויבן שם מזבח לה',  "תיבת נח " של ימינו  ןישיבות הה  :בראשיתשיחות לחמשה חומשי תורה.  

התפילה כמטרת קרבה וקשר  ,  מעלתו של צדיק בן צדיק,  דושת גוף האדם אחר פטירתו, קיש ליזהר מלסמוך על אחרים פי אלף מבגשמיות

יעקב אבינו,  להקב"ה של  ברוחהשמח בחלק,  לימוד ממידותיו  זכות,  גשמיותובניות  ו  לכף  כל האדם  דן את  ישימך ,  הוי  ישראל  יברך  בך 

השפעת מידות טובות על ,  "כי דבר ה' בזה ",  "וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה "  :מותש.  אלוקים כאפרים וכמנשה

כוונת    :ויקרא.  ר לא צדה והאלקים אינה לידו"ש, ואםממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבי  דע מה למעלה,  ישרות השכל

 ישראל הנהגת השי"ת עם  .  "איש על דגלו באותו לבית אבותם "  :מדברב.  "וספרתם לכם ממחרת השבת ",  עשיית המצוות משום ציווי ה '  

ברוך אשר יקים את דברי    ,הטוב והיפוכההכרת    : דברים.  בא לכלל כעס בא לכלל טעות,  עזות דקדושה "  –"הוי עז כנמר  ,  שלא ככל הגויים

רח"ל ובהיפך  לעשותם  הזאת  ",  התורה  היום  ניצבים  לבבך",  "אתם  אל  ",  "והשבות  לבבכם  ה"שימו  ראיתיו,  לא  ולאמו  לאביו  .  אומר 

יזכות אבות ע"י הליכה בדרכי האבות,  תקעו בחודש שופר,  מצוה שיש לה הרבה תוצאות  :מועדים , תורהמי הספירה כהכנה לקבלת ה, 

לק התורההכנה  ובגשמיות,  בלת  ברוחניות  חסד  בימיו",  גמילות  נחרב  כאילו  בימיו  ביהמ"ק  נבנה  שלא  דור  תורתי,  "כל  את  עזבם  ,  על 

זכותא דיעקב, תשע"ט )מהדורה שנייה, קמו    ]הרב משה חליוה שליט"א[[  עובדות והנהגות,  ין הזמנים ותועליותיו, בהשמחה שבסיום מסכת

 עמ'(
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 מדור חדש: לבית ולמשפחה 

 אוסף עלונים ממספר שנים ובהם סיפורים חידונים ודברי תורה לכל המשפחה 

 

    תשפ"א   תש"פ   תשע"ט  תשע"באגעדאנק   

 תשפ"א   אוצר חידות וידיעות לפרשת השבוע

 תש"פ א ישיבישע'ר חומש 

 תשע"ט    תשע"ח   לאור הנר תשע"זהרב שלמה לוינשטיין שליט"א  

 תש"פ   ואני בחסדך בטחתי

 תשפ"א    וארטים לפרשת השבוע

 והידיעות , תשפ"א  אוצר החידות  חידות לפרשת משפטים

 תש"פ     תשע"ט    תשע"ח    תשע"ז   האיחוד בחידוד, תשע"ה  חידודים ותשובות בהלכה

 תשע"ו   מדי שבת בשבתו, תשע"ז  חבר הנאמנים של תנועת בית יעקב

 תש"פ    תשע"ט    תשע"ז   תשע"ד     תשע"ה     דברי יושר, תשע"א  ליקוטים מוסרים ופרפראות

 תש"פ     תשע"ט   תשע"ח    תשע"ו   תשע"ה   תשע"ז נר לשולחן שבת

 תש"פ    תשע"טנקודת מחשבה מפרשת השבוע לחיי המעשה  

 תשפ"א    תש"פ     תשע"ט     תשע"ח   תשע"ז   תשע"ו     תשע"ה     תשע"ד  סיפורי צדיקים

 נר לשולחן השבת, תשפ"א  רק בבעלי חיים או גם במכונית ]ידידים[? -עזוב תעזוב עמו 

 תשע"ח    תשע"ו   להלכה שלמה, תשע"זעלון סיפורים 

     תש"פ     תשע"ט    תשע"חן ושננתם לבניך  עלו

 תשע"א תשב"ר ליקווד     -עלת שבת 

 פלאי התורה, תשפ"א  פלאות מדהימים לפרשת השבוע

 תשפ"א פניני הפרשה   

 פרי עמלנו, תשע"ט   פנינים והערות בפרשת השבוע

 תשפ"א    קב ונקי, תשע"ח  פנינים ומרגליות על סדר פרשת השבוע

 תשע"ט   תשע"ז    תשע"דרים  פנינים ופרפראות נבח

 תשע"ה    תש"פ   תשפ"א   תשע"ט  ע"חתש תשע"ז   להתעדן באהבתך, תשע"ו  מתוך הספר יקרים פנינים

 תשפ"א   פרי עמלנו

 תש"פ    תשע"ט    תשע"ז  תשע"ד  תשע"ה   ו דברי ישרים, תשע"  פרשת השבוע לצעירי הצאן
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 תשפ"א   בארה של תורה, תש"פ רשת השבועפשט עיון ודרוש בפ

 תשפ"א    דרישה וחקירה, תש"פ  קובץ תורני לכל המשפחה

 עמל התורה -מאורות הפרשה  שאלות ותשובות בפרשת השבוע

 

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ץ[ ]לח 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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