
 

 

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     משפטיםפרשת 

 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

  תשע"ז -יחי ראובן 

 תשע"ז - שבת טיש

 תשע"ג - הפרשה מאורות

 תשע"ו   תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו - איש לרעהו

 תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו - דברי יושר

 תשע"ה   תשע"ו - להתעדן באהבתך

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - צדיקים סיפורי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   ה"תשע   תשע"ותשע"ז    - ישרים דברי

 תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   "זתשע - שבת לחןולש נר

 תשע"ז - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 תשע"ז – (ככתבם, מנוקד)אוצרות גאוני הדורות 

 

 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 משפטים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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❊  ❊  ❊  ❊  ❊ 

 

 עלונים( 12)   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

 תשס"ה   תשס"ט   תש"ע   גתשע"   תשע"ד   התשע"   תשע"ו  שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 107)  משפטיםלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 רפואה נושא בפרשה:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 עולמות, שלא  בהצלה[

מעדני ]כא, יט[  )ורפא ירפא( ם, והלא ניתנה רשות לרופא לרפאות?מדוע טוב שברופאים לגיהנו

 בארה של תורה, תשע"ז   אשר, תשע"ו

מעדני אשר, ]כא, יט[  )ורפא ירפא( להתרפאות כיום מהרפואות שמוזכרות בגמרא?האם אפשר 

 תשע"ו

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

 נוה ההיכל, תשע"ב   הצלה וריפוי בעבודה זרה

נוה   סגוליות, בשבת ובחול[ להעזר בדרכי ריפויהאם מותר ]ות סגוליות שימוש ברפואה וברפוא

 בארה של תורה, תשע"ג  עולמות,פח   ההיכל, תשע"ד

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

 

 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 משפטים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

 למאגר עלוני

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

תן להעביר או ני

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/191__ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/191__ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_301_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/331.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/331.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_76.pdf
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]איסור מחיקת ה'   ולה במחלה מדבקת, ששורפים כל חפציו?חהאם לאפשר הנחת תפילין ל

 במשנת רש"י, תשע"ב בגרמא[ 

 נוה ההיכל, תשעד   משלוח קוויטל בשבת לצדיק עבור חולה

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

 שלמים מציון, תשע"ו פורץ גדר[

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

 דפרשה, תשע"ג

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

 

 תשלומי נזיקין   נושא בפרשה:

 

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

 עולמות, רמג  [ כא, כג]אדם המזיק באונס  

 ה"יתרון דעת, תשע    עולמות, רפט  [ כא, כג]נזקי רעש  

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

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

)ולא ישמרנו בעליו   האם חייב? ,על הרצפה וודרך על משקפיים שהילתפילה העיר את חברו 
 מעדני אשר, תשע"ו  ]כא, לו[ ישלם(שלם 

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

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

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

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

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

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

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

  בינת המשפט, תשע"ז

, ברכב המבוטח הנזקהנפגע, כיצד שמים את ן הפגיעה ברכב וקית, שור, אדם, אש]נזקי ממון ברכב  

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

 

 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 משפטים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים
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  בית הדין  נושא בפרשה :

 

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

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

 מאור השבת, תשע"ו

כפיה  , כפיה על המצוות, במצוות שצריכות כוונה, לאפרושי מאיסורא]כפייה ע"י בי"ד לקיום מצוות 

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

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

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

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

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

   [, הצורך בנביא ומלךמשה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   (אחרי רבים להטות) ]הכרעת הרוב[המצוה להטות בהכרעת הדין וההלכה אחר הרוב 

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

 ב"תורה והוראה, תשע  [ כג, ח]  (כי השוחד יעוור פקחים)שוחד בתפקיד ציבורי  

 משנתה של תורה, תשע"ו  [כג, ח]  (כי השוחד יעוור פקחים) שוחד לשופט גוי

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

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

 ה"תשס ,רוזנבלום הרב שיעורי

 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 משפטים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 םשינויי

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/172_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/172_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_18_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/268_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/268_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/101_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_17_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_18_65.pdf
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47168
http://beinenu.com/alonim


 

 דיני עבודה   נושא בפרשה:

 

   [לא, מא]  [המקום, על פיטורי חבר, סוגי עיסוקיםזכות העובד, מנהג ] עובדים בראי ההלכהשביתת 

 תורה והוראה, תשע"ד    עולמות, קפא

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

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

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

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

' דין' כיצד ?תורה מתן מאז מקום בשום נזכר שלא' עברי' בביטוי התורה השתמשה דועמ
 ד"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי]כא, ב[   (עברי עבד תקנה כי) ?יוסף מכירת את מתקן עברי עבד

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

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

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

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

 שלמים מציון, תשע"וטו[ 

]מצות עשה ולא תעשה, האם רק דין איסור למעסיק או גם זכות תביעת תשלום שכר עבודה בזמן 
, באיחור מהמועד החדש האם תשלוםה מועדלשינוי  להסכיםיכול הפועל  האםממון מצד העובד, 

הנעשות  לילה", שכיר "שעות", ובעבודות"מתי זמן החיוב בשכיר "יום" ושכיר יעבור המעסיק איסור, 
ייב למכור מטלטלין או ח סיקהמעלמעסיק יש מעות זמינות, האם  האם יש הבדל אם ,ב"קבלנות"

, כשהעובד תובע את שכרולהעובד שכר, האם צריך  ללוות כסף כדי לשלם או לממש נכסים שברשותו
שכירות  ,שכרו המעביד עצמו ולא על ידי שליח  ,התייצב לקבל משכורת ולא תבע בפהבוש לתבוע, 

בתשלום משכורות כשאין  ם", דיני קדימהאד חוחברות "כשב שכר, ח ,הבית" פועל על ידי גזבר "ועד
, האם מלגות כולל אומן "מומר" או פועל ,תשלום בשיק או שיק דחוילכולם, אפשרות לשלם  סיקלמע

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

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

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

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

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

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

 תשע"ד

 עולמות, רפה  [א, יד]הרעת תנאי עבודה  

 

 [ד, ג]כ ( השב תשיבנו לו)  השבת אבדה נושא בפרשה :

 

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

 ההיכל, תשע"ג

מבחן אוביקטיבי או סוביקטיבי, מצבו או מצב החפץ, ערך זקן ואינה לפי כבודו, ] כל שבשלו מחזיר
, האם חייב לשכור פועל במקומו, כשאחרת יתכן ותיגנב, כשאחרת יתכן ויעברו ימנטלי, שני חפציםסנט

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

 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 משפטים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

תן להעביר או ני

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

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

בשעת אסיפת הגרנות, חביות באשפה העשויה  בואהו משתמר, כתחפץ שהונח במקום שאינ] אבדה מדעת
 בספר שנמצאו, כסף לקחת מותרהפקר ו החפץ אםלהיפנות, פרה רועה בכרם עכו"ם, מסר חפץ לקטן, ה

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

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

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

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

תירוצים לקו'  10]חפץ שבזמן שאבד היה שווה פרוטה, וכעת ירד לפחות משווה פרוטה או להיפך 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד הרע"א[

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

, צירוף סימנים לאומדנא, תוקפם של סימנים להוציא או להחזיק, בממון באיסורים ובעגונות, סימנים
היתר  בדיקת די אן איי , בדיקת רקמות, טביעת אצבעות, צילומי נשך שיניים, מדין סימן או מדין רוב, 

 [ן דיני אבילות וקבורה, ממזרות, ירושה וממונות, בירורי יוחסיןעגונות בניני התאומים, קביעת לעני

  עולמות, קיח

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

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

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

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

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

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

 תשע"ו  ה"מאור השבת, תשעהשבת אבדת גוי  

 ו"דברי שיח, תשעעניני השבת אבדה  

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

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

 תשע"ז

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

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

 תשע"ז

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

 ]כא, ג[ ( "י)ויצאה אשתו עמו, ברשחיוב האדון בפרנסת אשתו ובנו של עבד עברי 

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

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

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

 שבילי פנחס, תשע"ז   תשע"ו

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

 גר"א גניחובסקי, תשע"והד[ 

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

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

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

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

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

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

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ו ]כא, יג[ שמה(

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

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   כא, כא[]  (כי כספו הוא)מכה עבד כנעני בסכין או באגרוף 

 עולמות, צבכא, כב[  ]  [עשיית דין עצמית]  עביד איניש דינא לנפשיה

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

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

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

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

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

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

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

 תשע"ו

 עולמות, קמכב, ה[  ]  [תשלומי נזק, ירושה, השבת אבדה] ביטוח בהלכה 

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע[  כב, ה]סדרי הצלת כתבי קודש בבעלים ובשואל  

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

סקי, הגר"א גניחוב ]כב, ו[ )וגונב מבית האיש(סייע בנשיאת מזוודה, ועמד ונגנבה ממנו, האם חייב? 

 תשע"ו

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

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  [ כב, ח]גנב הקדש מבית בעליו, ונשאלו הבעלים על ההקדש  
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 ה"נוה ההיכל, תשעכב, יא[  ]  [אך לא ארע נזק] תשלום שכר לשומר שלא שמר 

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

 )מעם מזבחי תקחנו( תמיד תוקד על המזבח[]אש עצת הרמ"ק המובאת בשל"ה לבטל יצה"ר 

הגר"א גניחובסקי, ]משל רועה המציל עדרו משריפה, ודיון הלכתי באופן שהשדה אינה הפקר[  ]כא, יד[

 תשע"ז

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

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

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

 תשע"ו  ג"נוה ההיכל, תשע  [ כב, כא]בל תאחר בקרנות צדקה פרטיים  

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

 )אם כסף תלוה את עמי( להחזיר[]האם יש מצוה לקחת עבוט כדי מצוות הלוואה והחזרת המשכון 

  דברי שי"ח , תשע"ז ]כב, כד[

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

]ריבית בצורת קנס להביא לתשלום החוב, ריבית בה המלוה מתפרנס מהחוב, שלושה סוגי ריבית 

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

 ]כב, כה[ כסותו( –)היא כסותה החזרת המשכון כשלעיתים הוא משמש כלי לאיש ואשתו 

 תשע"והאיחוד בחידוד, 

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

 ה"תשע מגישי מנחה,

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

 תשע"ז   ד"מעדני אשר, תשע

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

]כב,  וארבע צאן תחת השה, ברש"י()חמשה בקר ישלם תחת השור  השפעת בושת הגנב על חיוביו

 לז[

במשנת הפרשה, ]תשלום בושת הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, בשונה מבושת הגנב, בושת החוטא[ 

 תשע"ו

 המצוות בפרשה, תשע"ז כג, ב[  ] 

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

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

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

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

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

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

 ]כג, יט[ )לא תבשל גדי בחלב אמו( , אכילה לפני ערבית[ בדיקת סכין לאחר שחיטה, מעשה מצוה

   שלמים מציון, תשע"ז

האם יש איסור ו מי שמסופק אם עבר שש שעות מעת שאכל בשר האם מותר לאכול חלב?

 מעדני אשר, תשע"ו  ]כג, יט[ )לא תבשל גדי בחלב אמו( לעלות לרגל ע''י רכיבה בסוסים?

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

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

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

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

 שמשון, תשע"ו

 

 שקליםפרשת  :מענייני דיומא

 

וקא מחצית השקל לקרבנות ציבור, ו]מדוע תורמים דהקשר בין פרשת משפטים לפרשת שקלים 

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

 רוממות, תשע"ז מדוע תורמים דווקא מחצית השקל לקרבנות ציבור

 הפטרת] זה חטא שקליו י"ע לעורר רצה המן וכיצד - יוסף מכירת לחטא כתקון השקל מחצית
 ג"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי [שקלים

 עומקא דפרשה, תשע"בפורים ומחצית השקל 
 

 נר יששכר, תשע"ומעלת הקדמת שקלים לשקלי המן 
 

 ה, תשע"ותורה והוראדיני מתן מטבעות זכר למחצית השקל 

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

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

 זרע ברך, תשע"ז שקלים וקרבנות בזמן הזה

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 

 עלון מידי שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת ה

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

 

 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 משפטים פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_18_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_18_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_18_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/38_20_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_24_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_18_77.pdf
mailto:kishurtora@gmail.com
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47168
http://beinenu.com/alonim


 

 

 

 

 

 לעילוי נשמת הגאון הגדול 

 רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל
 רבה של רמת השרון  ורב שכונת "נאות יוסף" בני ברק

 של מעלה.שנתבקש היום לישיבה 

 

 אנו מביאים להלן קישורים לשיעוריו הניתנים לצפיה,

 למען תהיינה שפתותיו דובבות עד יקיצו שוכני עפר.

 

  למעבר לרשימת כמאתיים שיעורי הגר"י זצ"ל   

 

 לשיעוריו ב"ירחי כלה" ישיבת פוניבז

 ריו על דברי הימיםלשיעו

 לשיעוריו על תהילים

 לשיעורו בענין מעמד הר סיני

 ועל הגרח"י גריינמן זצ"ל להספדו על מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל

 להספדו על מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

 להספדו על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

 

 תנצב"ה

 

 

http://beinenu.com/faceted_search/results/field_rabbi4lesson%3A5818
http://beinenu.com/faceted_search/results/field_institute4lesson%3A5687%20field_rabbi4lesson%3A5818
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy%3A46748%20field_rabbi4lesson%3A5818
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy%3A47089%20field_rabbi4lesson%3A5818
http://beinenu.com/lessons/%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%25http:/beinenu.com/lessons/%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%95%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%A8-%D7%96%D7%A6%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%9F-%D7%96%D7%A6%D7%9C
http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%95%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%A8-%D7%96%D7%A6%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%9F-%D7%96%D7%A6%D7%9C
http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%95%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%A8-%D7%96%D7%A6%D7%9C-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%9F-%D7%96%D7%A6%D7%9C
http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A9-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91-%D7%96%D7%A6%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%90%D7%93%D7%9C%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://beinenu.com/lessons/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%96%D7%A6%D7%9C-0

