רשימת הסוגיות שיצאו לאור במסגרת מפעל שבתי
מצוות
מצוות צריכות כוונה
•
•
•
•

מצוות צריכות כוונה – מחלוקת התנאים והאמוראים
מקור דין מצוות צריכות כוונה וגדרה
מצוות צריכות כוונה במצוות דרבנן
אופן הכוונה

מצוות לאו ליהנות ניתנו
•
•
•
•

בביאור אמאי לא נחשב קיום מצוה 'הנאה'
אי אמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו במצוות דרבנן
האם הוא דין לכתחילה או רק בדיעבד
דעת הפוסקים בדין מצוות לאו ליהנות ניתנו

תדיר ושאינו תדיר קודם
•
•
•
•

מקור דין תדיר קודם
תדיר קודם – קדימה או עדיפות
תדיר קודם  -כשאין לפניו ב' המצוות
דעת הפוסקים

אין עושין מצוות חבילות חבילות
• מקור הדין ד'חבילות'
• גדרי הדין
• נפק"מ להלכה

זריזות להקדים קיום המצוות
•
•
•
•
•

זריזין מקדימין למצוות – חיוב מעיקר הדין או מעלה
בקיום המצוות
חביבה מצוה בשעתה – גדרה ובהא דחלוק מדין זריזין
מקדימין
מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה – אם יש איסור
להחמיץ
שהויי מצוה לא משהינן  - -גדרה ואם הוא דין בפנ"ע
זריזות להקדים קיום המצוות – להלכה

אין מעבירין על המצוות
•
•
•
•

מקור איסור אין מעבירין על המצוות ואם הוא מן
התורה או מדרבנן
טעם האיסור והנפק"מ בזה
גדר האיסור – איסור גברא או חסרון במעשה המצוה
דעת הפוסקים

הידור מצוה )א(
• מקור הידור מצוה וגדרו

•
•
•
•

מה נכלל בחיוב הידור מצוה
דין הידור בהידור שאינו נראה לבני אדם
אופנים שונים שהידור מצוה מעכב קיום המצוה
דין אגידת לולב משום הידור מצוה

הידור מצוה )ב(
•
•
•
•

בירור שיטות הראשונים אי הידור מצוה מן התורה
או מדרבנן
שיעור הידור מצוה ד'עד שליש' מדאורייתא או
מדרבנן
ביאור דעת הרמב"ם ואמאי השמיט דין הידור מצוה
עד שליש
דיני הידור מצוה עד שליש  -להלכה למעשה

הוספה בקיום מצוות עשה
•
•
•
•

מי שמוסיף על מצוות עשה שיש להם שיעור קבוע,
האם הוי בכלל עיקר קיום המצוה
מצוה חיובית המוטלת על האדם ,האם מקיים מצוה
קיומית בכל פעם שעושה המצוה
בירור מנהג אנשי ירושלים שהיו אוחזים לולביהם
במשך כל התפילה ובמשך כל היום
הוספה בקיום מ"ע  -להלכה

אכילה קודם קיום מצוה )א(
•
•
•
•

שיטות הראשונים באיסור אכילה קודם מ"ע
חילוק בין מצוה מה"ת למצוה מדרבנן
החיוב להפסיק סעודתו כדי לקיים המצוה
אם יש לחלק בדאיכא שהות ביום לקיים המצוה

אכילה קודם קיום המצוה )ב(
• איסור טעימה קודם קיום מצוה  -המקור
• דיני אכילה וטעימה קודם מצוה  -להלכה
• צדדי ההיתר

ברכת התורה
ברכת התורה )א(
מקור החיוב ,ואם הוא מדאורייתא או מדרבנן
•
•
•
•
•

אי מיירי דוקא בברכה על קריה"ת בציבור ,או אף
בלימוד ביחיד
גדר ברכת התורה
אי ברה"ת מעכבת קיום המצוה
ספק אם בירך
נפק"מ להלכה
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ברכת התורה )ב(
מנין הברכות
• נוסח הברכה ,וכמה ברכות מברכים
• למה תיקנו ב' ברכות
• נוסח 'לעסוק' ו'על דברי'

ברכת התורה )ג(
הפסק שינה בברכת התורה
•
•
•
•

חיוב ברכת התורה בכל יום
ישן שינת קבע ביום
ניעור כל הלילה
ישן שינת ארעי בלילה

קריאת שמע

• נפק"מ ביניהם להלכה
• דעת הרמב"ם
• דעת רבינו תם

מצות קריאת שמע )ה(
קר"ש של ערבית
•
•
•
•

סוף זמן קר"ש
זמן ק"ש של ערבית
ביאור שיטות התנאים
נפק"מ להלכה

סוף זמן קר"ש
שחרית
• ביאור מחלוקת התנאים:
• זמן הנה"ח או ג' שעות ,אי הוי דאורייתא
• להלכה:

מצות קריאת שמע )א(

ערבית:

מקור חיוב קר"ש שחרית וערבית

• להלכה

• סדר הפרשיות
• טעם המצוה

מצות קריאת שמע )ו(
ברכות קר"ש של שחרית

מצות קריאת שמע )ב(
איזה פרשיות בק"ש הם מה"ת
•
•
•
•
•

ק"ש של רבי יהודה הנשיא
חוזר וגומרה או אינו חוזר וגומרה
כדי להזכיר יציאת מצרים – בזמנה
הדעות להלכה איזה פרשה היא דאורייתא
מסקנת הפוסקים

מצות קריאת שמע )ג(

• המקור
• אם הברכות שייכים לקר"ש

אילו ברכות מברכים
•
•
•
•
•

זכירת יציאת מצרים  -פרשת ציצית
•
•
•
•
•
•

המקור לחיוב זכירת יצ"מ
קביעת פרשת ציצית לזכירת יצ"מ
זכירת יצ"מ בלילה
אופן ההזכרה
מה צריך להזכיר
בהרהור

מצות קריאת שמע )ד(
קר"ש של שחרית
• זמן ק"ש של שחרית
• דעת הר"י
• דעת רבינו יונה

ברכת יוצר ואהבה רבה
אמירת שירה וקדושה של המלאכים
אמת ויציב עד גאל ישראל
עזרת אבותינו ומי כמוכה
להלכה

תפילה
איסור אכילה קודם התפלה )א(
•
•
•
•

מקור האיסור
החילוק בין שחרית למנחה
דין התחיל בזמן היתר
איסור טעימה ודין שתיית מים

איסור אכילה קודם התפלה  -להלכה )ב(
•
•
•
•

אכילה קודם תפלת שחרית  -דעת הפוסקים
אכילה קודם תפלת מנחה  -דעת הפוסקים
דין מי שאינו יכול לכוון דעתו בלי אכילה ושתיה
אכילה קודם תפלת מנחה  -דעת הפוסקים
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•
•
•
•

חילוק בין מנחה גדולה למנחה קטנה
גדר סעודה קטנה וסעודה גדולה
אכילת פירות ופת הבאה בכיסנין
דין שתיית קפה ותה בזה"ז

מצות תפילה )א(
•
•
•
•

חובת תפילה בכל יום
חובת תפילה בעת צרה
חובת תפילה בשבת ויו"ט
חיוב נשים בתפילה

קריאת התורה
מצות קריאת התורה )א(
חובת קריה"ת בשבת ובשני וחמישי
•
•
•
•
•

ע"י מי נתקנה
קריה"ת – עניינה
חובת קריה"ת – מה"ת או מדרבנן
קריאת התורה על סדר הפרשיות
להלכה

מצות קריאת התורה )ב(
תקנת קרה"ת ביום טוב ובראשי חדשים

מצות תפילה )ב(
• שבח ,בקשה ,והודיה
• קביעת תפילת שמו“ע
• פירוט בקשותיו בתפלתו

•
•
•
•
•

מצות תפלה )ג(

מצות קריאת התורה )ג(

כוונה בתפילת שמו”ע

אי הוי חובת יחיד או חובת ציבור

אופן קיום מצות תפילה

•
•
•
•

מהי הכוונה המחוייבת בתפילה
באיזה ברכות הכוונה מעכבת
הטעם דהאידנא אם לא כיוון אינו חוזר ומתפלל
האיך מותר לנו להתפלל אם אנו יודעים שלא נכוון
כראוי

קריאה בתע"צ
מי תיקן ,ואימתי קורין
קריאה בתע"צ :דיני הקריאה
קריאת המוספין  -ביו"ט
קריאת המוספין – בשבת

מצות קריאת התורה )ד(
גדר חובת קרה"ת  -שמיעה או קריאה

מצות קריאת התורה )ה(
• ברכות העולה לתורה
• האידנא שכל העולים לתורה מברכים

מצות תפלה )ד(

מצות קריאת התורה )ו(

תפילת תשלומין )א(
תשלומין בתפילה וטעמה

• תקנת מנין הקרואים
• מניני הקרואים בימים שונים

•
•
•
•
•

אי חשיבא כתפילה שחיסר או כתפילה
שעומד בה עכשיו
נפק"מ להלכה בחקירה הנ"ל
זמן ואופן קיום תפלת תשלומין
עד אימתי יכול להשלים התפלה שחסר

מצות תפלה )ה(

ברכות
ברכות )א(
ברכת הנהנין
• מקורו וטעמו
• סברא הוא

ברכות )ב(

חובת תשלומין )ב(
• השלמת תפילה בתפילות שונות זו מזו
• טעות בהזכרה לענין תפילת תשלומין
• על איזה תפלות לא מהני תשלומין ,ומדוע

ברכת הנהנין
• ספק ברכות
• ספק ברכות להקל – מקורו וטעמו
• ספק בברכת הנהנין
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ברכות )ג(

מלאכת מחשבת )ג(

דיני ברכה שאינה צריכה והזכרת ש"ש לבטלה

מקלקל במלאכה )א(

• שיטת התוס'
• שיטת הרמב"ם
• אמירת בשכמל"ו

•
•
•
•

ברכות )ד(
דיני ברכה שאינה צריכה והזכרת ש"ש לבטלה
• איזה תפלות ובקשות אסורים משום ברכה שאי"צ
ואיזה מותרים
• להלכה  -דעת האחרונים

אופן אמירת ברכה במקום ספק ברכה:
•
•
•
•
•

מקלקל במלאכה )ב(
• הקושיות על שיטת רש"י בדין מקלקל
• ביאור שיטת התוס'
• גדר דין מקלקל במלאכה

כבוד ועונג שבת
•
•
•
•
•

בריך רחמנא
בלא שם ומלכות
הרהור
למדני חקיך
ויברך דוד

מחלוקת ר"ש ור"י במקלקל במלאכת חובל ומבעיר
שיטות הראשונים בביאור מחלוקת הנ"ל
קלקול שיש בו תיקון לצורך מצוה
דיני מקלקל בדברי הפוסקים

כבוד שבת ועונג שבת  -החיובים
כבוד ועונג  -דעת הרמב"ם
כבוד ועונג  -דעת בה"ג והטור
כבוד ועונג  -דעת הפוסקים
כבוד ועונג שבת  -להלכה:

ברכות )ה(

בענין מסחר ועסקים בשבת

הפסק בברכת הנהנין בין ברכה לאכילה

אריסות שכירות וקבלנות עכו"ם

• מקורו וטעמו
• הפסק לצורך – מהו?
• לצורך  -דעת הפוסקים

• קבלנות לזמן ,וקבלנות שכל הנאה לישראל וקובע
מלאכתו בשבת
• שכר שבת
• מקח וממכר בשבת

שבת

תוספות שבת ויו"ט

מלאכת מחשבת )א(

תוספת שבת ויו"ט )א(

מקורו וגדרו
•
•
•
•
•

מקור מצות שביתה בשבת
גדר מלאכת מחשבת
החילוק בין מלאכות שבת לשאר איסורים
'מחשבת'  -מלאכת אומן ,דין כוונה או מלאכה חשובה
מלאכת מחשבת  -להלכה

מלאכת מחשבת )ב(
פטור מתעסק
• דין מתעסק במלאכות שבת ובשאר דיני תורה
• גדר פטור מתעסק  -דין פטור מקרבן או דלא מקרי
חטא כלל
• דין מתעסק  -הלכה למעשה

גדר זמן תוספת שבת ויו"ט
• מקורה וטעמה
• גדרה
• להלכה

תוספת שבת ויו"ט )ב(
חיוב תוספת שבת ויו"ט והמסתעף
•
•
•
•
•

תוספת מחול על הקודש – המקור
דעת הרא"ש והריטב"א בהנ"ל
דעת הרמב"ם בהנ"ל
דעת המרדכי בהנ"ל
דעת הטור בהנ"ל
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תוספת שבת ויו"ט )ג(
קבלת שבת ויו"ט מבעו"י

• לקבוע הסעודה על שתי ככרות
• מן התורה או מתקנת חכמים?

• דין קבלת שבת – מקורו וגדרו

חיוב נשים במצוות
דרבנן שהזמן גרמא

תוספת שבת ויו"ט )ד(
אופן קבלת תוספת שבת ויו"ט
•
•
•
•

תוספת שבת ויו"ט – ע"י דיבור
תוספת שבת ויו"ט – ע"י תפלה או קידוש
תוספת שבת ויו"ט – חל מאיליו
דעת הפוסקים

קידוש
איסור אכילה קודם קידוש
•
•
•
•

שיטות הראשונים באיסור אכילה ושתיה קודם קידוש
ליל שויו"ט
מקור איסור טעימה עד שיקדש
טעם האיסור
התחיל בהיתר אם חייב להפסיק

מצוות קידוש )א(
• אופן קיום מצות קידוש בליל שבת
• גדר המצוה והנפק"מ היוצא ממנו לדינא
• דעת הפוסקים

מצוות קידוש )ב(
• חיוב קידוש על היין – דעת הראשונים
• חיוב קידוש על היין – דעת הפוסקים
• חיוב קידוש על היין – להלכה

מצוות קידוש )ג(
• המברך צריך שיטעום – מקורו וגדרו
• המברך צריך שיטעום – להלכה

מצוות קידוש )ד(
•
•
•
•

קידושא רבה – שתיית הכוס
קידושא רבה  -ברכת המצות
קידושא רבה – לקדש היום
קידושא רבה  -נפק"מ להלכה

חיוב לחם משנה
• גדר לחם משנה
• דעת הפוסקים בהנ"ל

שאף הן היו באותו הנס
• אף הן היו באותו הנס  -דעת הראשונים
• אף הן היו באותו הנס – הנפק"מ להלכה

פסח
דיני שואלין ודורשין בהלכות החג
)מהדורא קמא  -תשע"ה  /מהדורא תנינא  -תשע"ו(
•
•
•
•

שואלין ודורשין קודם פסח ל' יום
האם דווקא קודם הפסח או גם קודם שאר המועדים
הלכות חג בחג
גדרו וחיובו

בדיקת חמץ )א(
•
•
•
•

מקור החיוב
האם הוא בכלל קיום מצות ביעור חמץ או דחכמים
חידשו חיוב בדיקה
את"ל דהיא תק"ח מדוע תקנו כן
איסור בל יראה על חמץ שאינו ידוע

בדיקת חמץ )ב(
• שיטות הראשונים דמאורייתא לא מהני בדיקה כדי
שלא יעבור בב"י
• שיטות הראשונים דבדיקה היא מדרבנן ומן התורה
לא בעינן בדיקה כלל
• שיטות הראשונים שביארו דעת רש"י דהיא רק
מדרבנן

מצות סיפור יציאת מצרים )א(
)מהדורא קמא  -תשע"ה  /מהדורא תנינא  -תשע"ו(
אופן קיומה
•
•
•
•
•

בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך
לחם עוני  -שעונין עליו דברים הרבה
הנחת המצות על השולחן בעת אמירת ההגדה
מצות הסיפור ליל ט“ו
לימוד הלכות פסח לצאת מצות סיפור יצ”מ

מצות סיפור יציאת מצרים )ב(
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)מהדורא קמא  -תשע"ה  /מהדורא תנינא  -תשע"ו(
מצות והגדת לבנך
• בנו קטן או גם בנו גדול
• בנות
• מצוות סיפור לנכדים

המחויבים במצוה

ארבעה צומות
תקנת הצומות
• דעות הראשונים בתקנת ד' הצומות  -על שום מה
• מה היתה תקנת הנביאים בד' הצומות
• חומר צום עשרה בטבת משאר צומות

• נשים

מצות סיפור יציאת מצרים )ג( )תשע"ה(
זמנה
•
•
•
•

בערב  -מזמן תוספת יו“ט
בתחילת הלילה
הגדה והלל אחר חצות
אמירת הגדה בשבת הגדול

מצוות אכילת מצה כל שבעה )תשע"ו(
•
•
•
•

אכילת מצה כל ז' – המקור
דעת בעל המאור והרמב"ם
דעת התוס' והרא"ש
דעת הפוסקים  -להלכה

ספירת העומר
ספירת העומר )א(
• מצות ספירת העומר בזמן הזה שאין מנחת העומר –
מן התורה או מדרבנן
• דעת הראשונים
• דעת האחרונים

ספירת העומר )ב(
• מנין הימים ומנין השבועות – ב' מצות נפרדות או
מצוה אחת
• דעת הראשונים
• דעת הפוסקים

ספירת העומר )ג(
•
•
•
•
•
קמ

תמימות תהיינה
למנות בלילה דוקא
אם חיסר יום א' אם מונה שאר ימים בברכה
דעת הראשונים
לדינא

תשעה באב
•
•
•
•

מקור האיסור לימוד התורה בתשעה באב
גדר איסור לימוד התורה באבל ובתשעה באב
גדר החיוב ללמוד דברים הרעים
איסור לימוד התורה בערב תשעה באב

שופר
מצות תקיעת שופר )א(
מנין התקיעות ,ותקנת רבי אבהו
• תקנת רבי אבהו – לצאת ידי כל הדעות
• תקנת רבי אבהו – לצאת מידי ספק
• דעת הפוסקים

מצות תקיעת שופר )ב(
תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד
•
•
•
•
•

חובת תקיעת שופר על סדר התפלה
תקיעות דמיושב ודמעומד  -ואיזה מהם הוא עיקר
המצוה
איזה מהם עיקר  -נפק"מ להלכה לענין הפסק
סדר התקיעות שתוקעין בתקיעות דמעומד
תקיעות דמעומד – בשעת תפלת הלחש

יום הכיפורים
כפרת יום הכיפורים
•
•
•
•

מחלוקת התנאים אי שעיר המשתלח ועיצומו של יום
מכפרים דוקא לשבים או אפי' לשאינם שבים
בזמן המקדש האם עיצומו של יום מכפר רק בצירוף
שעיר המשתלח
על איזה עוונות יוה"כ מכפר ,והאם יש בזה נפק"מ בין
בזמן שביהמ"ק היה קיים ובין כפרת יוה"כ בזה"ז
מתי מכפר 'עיצומו של יום הכיפורים' האם רק בסוף
היום או דבכל רגע מהיום יש כפרה
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סוכה

המצטער פטור מן הסוכה

ישיבת סוכה )א(
טעם המצוה:
•
•
•
•

ישיבת סוכה )ו(

ביאור 'כי בסוכות הושבתי' –ועל איזה נס קבעוה
מקורות שהמצוה היא לעשות כל צרכיו בסוכה
מקורות שעיקר המצוה הוא אכילה שתי' ושינה
להלכה האיך נקטינן

ישיבת סוכה )ב(
ברכת לישב בסוכה

• המקור לפטור מצטער
• הטעם של פטור מצטער
• נפק"מ בין הטעמים

חובת ישיבת סוכה בשמיני עצרת
•
•
•
•
•

ברוכי לא מברכינן – הטעמים ,והנפק"מ לדינא ביניהם
איזה דברים עושים בסוכה בשמע"צ – דעת הפוסקים
המנהגים השונים מתי יושבין בסוכה בשמע"צ
מתי יושבים בסוכה בשמע"צ  -להלכה
טעם המקילים בישיבת סוכה בשמע"צ

• נכנס לסוכה אך אוכל רק לאחר זמן
• נכנס לסוכה ואין בדעתו לאכול פת או המתענה
• ישיבת ארעי לדעת הרי"ף והרמב"ם

חנוכה )א( תשע"ה

ישיבת סוכה )ג(
חיוב כוונה במצות ישיבת סוכה
•
•
•
•

איזו כוונה צריכים לכוון
לכוון לקיים מצוה  -מדין מצות צריכת כוונה
לכוון טעם המצוה
אם הכוונה מעכבת

ישיבת סוכה )ד(
גז"ש ט"ו ט"ו ,והמסתעף מזה להלכה
שיעור אכילת ליל א'
חיוב אכילת פת כל ז'
שיעור איסור האכילה חוץ לסוכה בליל א'
חיוב אכילת פת בליל א' משום יו"ט
חיוב סוכה בליל א' אפי' ירדו גשמים

ישיבת סוכה )ה(
חיוב סוכה באכילת עראי
•
•
•
•
•
•
•

קביעת יו"ט חנוכה
•
•
•
•

קביעות יו"ט חנוכה לענין הלל
קביעות יו"ט חנוכה לענין הודאה
חיוב הודאה – להלכה
קביעות יו"ט חנוכה לענין משתה ושמחה

חנוכה )ב( תשע"ה
נר חנוכה משום פרסומי ניסא

חיוב אכילת פת בליל א'
•
•
•
•
•
•

חנוכה

אכילת פת דרך עראי חוץ לסוכה
שיעור אכילת עראי
שיעור וחיוב אכילת פירות ,בשר וגבינה
פת הבאה בכיסנין
חיוב שתיה בסוכה
להחמיר לאכול אכילת עראי בסוכה
אכילת עראי בשבת ויו"ט

•
•
•
•

מקור לדין פרסומא ניסא דנ"ח
גדר הדין
דעת הפוסקים
חיוב מוכר כסותו במצוות פרסו"נ

חנוכה )ג( תשע"ה
גדר חיוב הדלקת נר חנוכה
•
•
•
•

מקור חיוב הדלקת נ"ח
נר איש וביתו – אי הוי חובת גברא
דעת הפוסקים בזה
גדר תקנת מהדרין מן המהדרין

חנוכה )א( תשע"ו
ברכת שעשה נסים ושהחיינו  -וגדר ברכת הרואה
•
•
•
•

מקור ברכת הרואה נ"ח
המחוייבים בברכת הרואה
דעת הראשונים והפוסקים בזה
נפק"מ להלכה
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חנוכה )ב( תשע"ו
ברכה על הידור מצוה וגדר קיום מצות נ"ח למהדרין
•
•
•
•

מצות נר חנוכה מעיקר הדין ולמהדרין
השיטות שאין מברכים על הידור
דעות שמברכים על קיום מצות הידור
דעת הפוסקים בענין ברכה על הידור מצוה

חנוכה )ג( תשע"ו
סוף זמן הדלקת נר חנוכה
•
•
•
•

דעת התוס' והרא"ש בשיעור משתשקע חמה עד
שתכלה רגל
דעת הרמב"ם בהנ"ל
דעת הפוסקים בהנ"ל
זמן ההדלקה בזמן הזה

חנוכה )א( תשע"ז
תקנת הודאה ושמחה בחנוכה
•
•
•
•
•
•

שיטות הראשונים בדין אמירת על הנסים בתפלה
דין הזכרת מעין המאורע או חיוב הודאה
נפק"מ לדינא
שיטות הפוסקים אם יש חיוב שמחה בחנוכה
חיוב הודאה
חיוב שמחה

פורים )ב( תשע"ה
זכירת מעשה עמלק )ב(
• חיובה לנשים
• דעת הפוסקים בזה
• אם צריך הציבור לצאת בברכת העולה

פורים )ג( תשע"ה
מצות משלוח מנות
•
•
•
•
•
•

גדר המצוה
משום שמחה
משום סעודה
משום השכנת אחוה וריעות
ע"י שליח
משלוח מנות ליל פורים

פורים )א( תשע"ו
מצות קריאת המגילה בלילה וביום
• קריאת המגילה בלילה – דעת הראשונים
• קריאת המגילה בלילה  -דעת האחרונים
• קריאת המגילה בלילה – להלכה

פורים )ב( תשע"ו

חנוכה )ב( תשע"ז

מצות מתנות לאביונים

מצות נר איש וביתו
• גדר חיוב איש וביתו  -חובת גברא או חובת בית
• גדר הדלקת נ"ח ל'המהדרין'
• דעת הפוסקים

חנוכה )ג( תשע"ז
פרסומי ניסא בנ"ח
• שיטות הראשונים אם פרסום הנס לבני רה"ר מעכב
• דעת הפוסקים בזה והנפק"מ להלכה
• סוף זמן הדלקה בזה"ז

פורים
פורים )א( תשע"ה
מצות זכירת מעשה עמלק
• יסוד המצוה
• הזכירה
• אופן קיומה

• קריאה בספר תורה
• חובת יחיד או חובת ציבור

•
•
•
•
•

דין כל הפושט יד נותנים לו
מתנות לאביונים – מצות צדקה דעלמא או מצות היום
דפורים
נפק"מ בזה להלכה
דעת הראשונים בזה
דעת הפוסקים בזה

פורים תשע"ז
מצות זכירת מעשה עמלק
•
•
•
•

שיטות הראשונים בגדר מ"ע לזכור מעשה עמלק
והאיסור לשכוח
החיוב לקרות פרשת זכור בציבור
החיוב להזכיר בפה ולקרות מתוך ס"ת
חיוב נשים בקריאת פרשת זכור

טבילת כלים
• חובת טבילת כלים מה"ת או מדרבנן
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• טבילת כלים ע"י קטן
• סוגי כלים
• טבילת כלי לחצאין

כלים מחומרים שונים
• טבילת כלי זכוכית מה"ת או מדרבנן
• דין כלים המצופים במתכות
• חיוב כלי אלומניום בטבילה

טבילת כלים בשבת ויו"ט
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ברכת הטבילה
כלי סחורה וכלי מתנה
משכון מעכו''ם
שואל או שוכר מעכו"ם
כלים המחוברים לקרקע וכלים גדולים
להשתמש דרך עראי בכלי שרוב תשמישו אינו לצורך
סעודה
כלי אוצר
טבילת טאוסטר
דרך טבילת כלי חשמלי
קלקול כלי ותיקנו ע"י ישראל

איסור משתכר מאיסורי הנאה
דעות הראשונים במשתכר מאיסוה"נ
•
•
•
•

איסור שכר עבודה זרה ויין נסך
מחמת איזה איסור קנסו לאסור אף השכר בהנאה
דעת הפוסקים במשתכר מאיסוה"נ
סיכום להלכה

רוצה בקיום איסור הנאה
• הסוגיא והראשונים
• דעת הפוסקים
• להלכה

כתיבת ספר תורה
מצות כתיבת ספר תורה )א(
•
•
•
•

מקור המצוה
גדר המצוה :כתיבת ס"ת או שיהיה לו ס"ת
שיטות הראשונים
דעת הפוסקים

מצות כתיבת ספר תורה )ב(
•
•
•
•

כתיבת ס"ת בשותפות
להלכה
הגהת אות אחת
ליתר עיון

מצות כתיבת ספר תורה )ג(
• קיום מצות כתיבה ע"י הגהת אות אחת
• גדר קונה ס"ת מן השוק
• ביאור המנהג שבעל הס"ת משלים האות האחרון
שבס"ת

מצות כתיבת ספר תורה )ד(
•
•
•
•

קיום מצות כתיבת ס"ת בזמן הזה
בס"ת שיש בה חסירות ויתרות
קיום המצוה האידנא דאיננו בקיאים בחסרות ויתרות
קיום המצוה ע"י כתיבת שאר ספרים

קניני מקח וממכר
מעשה הקנין וגמירות דעת )א(
• מהות הקנין  -המקור
• גדר מהות הקנינים
• חלות הקנין  -גמירות דעת או מעשה הקנין

מעות קונות  -ביאור הסוגיא )ב(

משתכר מאיסוה"נ בהבלעה
• להלכה

• ביאור מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש אם מעות קונות
• המקורות דמעות קונות מן התורה והנפק"מ להלכה

מעות קונות  -להלכה )ג(

הלכות חדש
• דין חדש בחוצה לארץ מן התורה או מדרבנן
• דין חדש בתבואה שגדלה בבעלות של עכו"ם
• דעת האוסרין וטעם המקילין

•
•
•
•

הנפק"מ להלכה אי מעות קונות מן התורה
אופנים דנקטינן להלכה למעשה דמעות קונות
מטלטלין
היתר השתמשות עם המעות
מעות קונות בקיום מצוה
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קנין כסף  -גדרו )ד(
• פרעון על המקח או מעשה קנין
• האם מהני קנין כסף לקנות מתנה
• מחלוקת הפוסקים בגדר קנין כסף והנפק"מ לדינא

חליפין  -קנין סודר )ה(

•
•
•
•
•

• מהות קנין חליפין – מן התורה או מדרבנן
• האיך מהני קנין חליפין ע"י סודר
• קנין סודר להלכה

קנין חליפין  -שוה בשוה )ו(
• מקור הקנין
• גדר קנין חליפין שוה בשוה
• האם צריך שיהיו שווים ,או אפי' פרוטה כנגד מאה

עני המהפך בחררה –
יורד לאומנות חבירו
•
•
•
•
•
•
•
•
•

המקור בגמ' ומח' הראשונים במאי מיירי
האם מוציאין מידו
החילוק בין 'עני המהפך בחררה' לעני המנקף בראש
הזית'
חילוק לרש"י בין עשיר לעני
דגים יהבי סייארא ודעת התוס'
ג' שיטת ראשונים בדין 'דגים יהבי סייארא'
'אנא קמפלגינא אמגוזי את פלוג שיוסקי'
דין 'מערופיא'
מפסיק חיותו

כופין על מדת סדום -
זה נהנה וזה לא חסר
• כופין על מדת סדום -ביאור המושג
• מקור דין כופין על מדת סדום
• אי כופין במקום שיכול להרויח

דין כופין  -מדאורייתא או מדרבנן
כופין על מדת סדום – להלכה
בירור דעת האמוראים אמאי פטור מלשלם שכר דירה
היכא דהבעה"ב אינו חסר כלום
דעת הראשונים בהנ"ל
זה נהנה וזה לא חסר  -להלכה

שכירות פועלים
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

דין אומן או בעה"ב הרוצה לחזור מהתחייבותו
מתי חייב לשלם עקב הפרת התחייבות
באיזה אופן יש לצד השני זכות תרעומת
החילוק בין מלאכה סתם לדבר האבד
יסוד החילוק בין קבלן לשכיר יום
אם יכול לחזור כשכבר התחיל במלאכה
כמה חייב לשלם מטעם דבר האבד
יסוד חיוב דבר האבד
דין פועל החוזר באמצע היום מפני שרוצה להשתכר
יותר במק"א
דין קבלן או שכיר יום ששיעבד עצמו בקנין

אדם המזיק באונס
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אדם המזיק באונס – מקור הדין ודוגמאות
מזיק באונס גמור – דעת התוס' ודעימיה שפטור
מה נחשב אונס גמור לדעת התוס'
מזיק באונס גמור – דעת הרמב"ן דחייב
נפק"מ להלכה בין שיטת התוס' ודעימי' לבין שיטת
הרמב"ן
אדם המזיק באונס  -בשיטת הרמב"ם
אדם המזיק באונס  -להלכה
אדם המזיק מחמת איום על חייו
המזיק ממון חבירו מתוך איום מיתה חייב לשלם
שיכור שהזיק
מזיק בשעת שמחת פורים

למידע נוסף נא לפנות למשרד "שבתי" בדוא"ל Shivti@bmg.edu

