
כרך א'
• השכמת הבוקר ונטילת ידיים

• נטילת ידיים לשאר דברים
• ציצית- פתיחה

• דין כנפות הציצית
• דין פתילות הציצית

• התעטפות בציצית ודיני
הברכה

• פתיל תכלת
• בתי ורצועות התפילין

• הנחת התפילין והברכה
• קדושת התפילין

• תפילין של רש"י ושל ר"ת
• ברכות השחר
• ברכות התורה

• זמני היום, טלית ותפילין
• זמן תפילת שחרית
• דיני פסוקי דזמרה

• דיני צירוף למנין
• דיני צירוף למנין וקדיש

• חובת קריאת שמע
• אופן קריאת שמע

• זמן קריאת שמע וקדושתה
• תפילת עמידה
• תפילה בציבור

• תפילת עמידה והכריעות
• כוונה והפסק בתפילת 

עמידה
• תפילת תשלומין

• תפילת נדבה
• תחנון ונפילת אפיים

• קריאת התורה
• התנהגות הציבור בעת 

קריאת התורה
• סיום התפילה

• קדושת בית הכנסת
• קביעת עיתים לתורה

• סדר משא ומתן
• נטילת ידיים לסעודה

• דין המים לנטילת ידיים
• חציצה בנטילת ידיים

• ברכת המוציא
• ברכת המוציא ופת הבאה 

בכיסנין
• מים אחרונים, זימון ואופן 

ברכת המזון
• מבנה ותוכן ברכת המזון

• הקדמה לדיני ברכות
• ברכת פירות האדמה והעץ

• ברכת מעין שלוש
• תפילת הדרך
• ברכת הגומל

• ברכת שהחיינו
• ברכות השבח

• תפילות מנחה וערבית
• קריאת שמע שעל המיטה 

וצניעות

כרך ב'
• הכנות לשבת

• הדלקת נר שבת
• קבלת שבת

• תפילות שבת א'
• תפילות שבת ב'

• דיני קידוש
• דיני היין והכוס בקידוש

• סעודות שבת
• “ממצוא חפצך ודבר דבר"

• דיני מוצאי שבת
• סדר הבדלה

• יסודות מלאכות שבת
• דיני בישול א'
• דיני בישול ב'
• דיני בישול ג'

• דיני שהייה
• דיני חזרה והטמנה

• דיני דש וסוחט

• דיני בורר א'
• דיני בורר ב'

• דיני טוחן
• מלאכת לש

• דיני הכנת אוכל בשבת
• פתיחת קופסאות ומארזים

• דיני אחזקת הבית
• גינה וחצר בשבת

• טיפול בגוף בשבת א'

• טיפול בגוף בשבת ב'
• בעלי חיים בשבת א'
• בעלי חיים בשבת ב' 

• מוקצה א'
• מוקצה ב'
• מוקצה ג'

כרך ג'
• שימוש במוצרי חשמל בשבת

• טיפול בבגדים בשבת
• מלאכות קורע ותופר
• מלאכות קושר ומתיר
• מלאכות כותב ומוחק
• דיני רפואה בשבת א'
• דיני רפואה בשבת ב'

• דיני יולדת בשבת

• דיני מצבי חירום בשבת
• דיני נכרי בשבת
• דיני מעשה שבת

• אוהל בשבת
• עירובין- צורת הפתח

• עירוב חצרות ועירוב תחומין
• ראש חודש וברכת הלבנה

• יום טוב א'

• יום טוב ב'
• עירוב תבשילין
• חול המועד א'
• חול המועד ב'
• ארבע תעניות

• זכר לחורבן
• הלכות “שואלין ודורשין"

ודין בדיקת חמץ

• הלכות פסח
• קטניות בפסח

• ביעור ווידוי מעשרות
• הלכות שופר

• הלכות יום הכיפורים
• הלכות חנוכה
• הלכות פורים

כרך ד'
• נאמנות בכשרות

• הלכות דם
• הלכות תולעים ושרצים א'
• הלכות תולעים ושרצים ב'

• דברים האסורים משום סכנה
• הלכות כשרות בשר

• ניהול מטבח כשר
• המתנה בין בשר לחלב
• הפרדה בין בשר לחלב

• נ"ט בר נ"ט ודבר חריף
• כשרות במוצרי חשמל

• הכשרת כלים
• הלכות טבילת כלים א'

• טבילת כלים ב'
• פת וחלב נכרים

• בישולי נכרים
• יין נסך וסתם יינם

• כשרות מוצרים

• חינוך וכשרות לקטנים
• הפרשת תרומות ומעשרות

• ערלה ונטע רבעי
• הפרשת חלה א'

• הפרשת חלה ב' והלכות 
‘חדש'

• ערב שביעית
• עבודות קרקע בשביעית
• טיפול בגינה הפרטית א'

• טיפול בגינה הפרטית ב' 
וספיחין

• הפקר
• קדושת פירות שביעית
• פתרונות בשביעית א'
• פתרונות בשביעית ב'

• שמיטת כספים

כרך ה'
• עבודה זרה א'
• עבודה זרה ב'

• הלכות חוקות הגויים
• הלכות מעונן, מנחש ומכשף

• גילוח פאות הראש
• גילוח פאות הזקן

• יסודות הלכות נידה
• הלכות כתמים
• הלכות וסתות

• הלכות בדיקות

• הרחקות א'
• הרחקות ב'

• חציצה א'
• חציצה ב' ומקוואות

• הלכות חפיפה
• הלכות טבילה
• דיני חתן וכלה
• רפואה וטהרה

• קדושה וצניעות
• נדרים ושבועות א'

• נדרים ושבועות ב'
• כיבוד הורים א'
• כיבוד הורים ב'
• כיבוד הורים ג'

• הלכות תלמוד תורה א'
• הלכות תלמוד תורה ב'

• הלכות צדקה א'
• הלכות צדקה ב'
• הלכות מילה א'

• הלכות מילה ב' ופדיון הבן

• הלכות גרות
• הלכות מזוזה א'
• הלכות מזוזה ב'

• הלכות שילוח הקן
• הלכות כלאי בגדים
• הלכות ביקור חולים

• הלכות אבלות

כרך ו'
• חיוב הנישואין
• פריה ורביה א'
• פריה ורביה ב'
• פריה ורביה ג'

• הרחקה מעריות
• איסורי ערווה ומלבושי אישה

• כיסוי ראש לאישה
• הלכות ייחוד א'
• הלכות ייחוד ב'

• חופה וקידושין א'
• חופה וקידושין ב'

• שבעת ימי המשתה 

• שנה ראשונה ועדי הקידושין
• זכויות וחובות בני הזוג

• ערכאות א'
• ערכאות ב'
• מקום הדיון

• הוצאות המשפט
• עביד איניש דינא לנפשיה

• משפט המלך, דינא דמלכותא 
וטובי העיר

• אונאת דברים וגניבת דעת
• אונאת ממון ומקח טעות

• שומרים א'

• שומרים ב'
• גניבה וגזלה 

• נזיקין
• חובל א'
• חובל ב'

• נזקי ממון
• הצלת נפשות

• שאלות אקטואליות בדיני 
נזיקין

• השבת אבדה א'
• השבת אבדה ב'

• זכיות יוצרים

• שאלות אקטואליות בדיני 
השבת אבדה

• הלוואה
• ריבית א'
• ריבית ב'

• עני המהפך בחררה
• ירושה א'
• ירושה ב'

• דיני עוסק ומעסיק
• שליחות ושותפות

• נספח – לכבוד סיום ששת 
כרכי ה"צורבא"

נושאי
סט הספרים



לעילוי נשמת מאיר )מיש( אלימלך ז"ל 

Est-il permis de 
partir en vacances à 
l’étranger?

Les mariés nous ont 
envoyé un saladier 
pour la fête, dois-je 
le cashériser?

Mes petits-enfants 
viennent pour 
chabbat, ai-je le 
droit de jouer au 
ballon avec eux?

Un prêt 
professionnel 
vaut-il également 
avec intérêts 
préférentiels?

Le matin je n’ai 
pas beaucoup de 
temps, puis-je 
prier et mettre 
les Tefilin dans le 
train?

L’institut "Tzurba M’rabanan", sous la direction du Rav Ben Tzion Elgazhi 
chlita, est à la tête d’un projet innovant pour l’étude de la Halah’a, par des 
méthodes vivantes, systématiques et passionnantes "de la source jusqu’à 
l’accomplissement" . Durant les dix années d’activités, des centaines de 
communautés se sont jointes à la révolution de "Tzurba M’rabanan" - avec des 
cours bihebdomadaires qui couvrent tout les cycles de notre vie, jusqu’à la fin 
du ‘Choulkh’an Aroukh’, durant un cycle de quatre années d’études.

Rejoignez-nous ou ouvrez un un cours Tzurba dans votre 
communauté  | 1-700-500-777 | www.tzurba.com
TZURBA M’RABANAN - Pour l’élévation de l’âme de Méir (Mich) Elimelekh ז"ל

L’étude de la Halah’a
l’accomplissement
à votre portée

Mon cours 
hebdomadaire

Bientôt, un nouveau cycle de cours 
hebdomadaires va commencer!



פרשת ואתחנן
אמירה לנכרי
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דיני אמירה לנכרי בשבת הם אחד מהנושאים המורכבים ביותר בהלכות שבת. ישנה איזו תחושה 
נברר את  ולפיכךביחס לאמירה לנכרי והנאה ממעשיו בשבת, קלות דעת של מוטעית בקרב הציבור 

 מן המסד ועד לטפחות.  האסור והמותר באמירה לנכרי

 המקור לאיסור אמירה לנכרי 

 | פרק יב פסוק טז מות ש .1
ם  יֶּה ָלכֶּ ׁש ִיהְּ ָרא ֹקדֶּ ִביִעי ִמקְּ ְּ ׁש  י ֹום הַּ ׁש ו בַּ ָרא ֹקדֶּ י ֹום ָהִראׁשֹון ִמקְּ ָלאכָ ו בַּ ל מְּ ָ ה כ  ה לֹא ֵיָעׂשֶּ

ם ם: ָבהֶּ ה ָלכֶּ ֹו ֵיָעׂשֶּ ד  בַּ ׁש הו א לְּ ָכל נֶּפֶּ ר ֵיָאֵכל לְּ ךְּ ֲאׁשֶּ  אַּ

 מהמכילתא משמע שאיסור אמירה לנכרי הוא מדאורייתא.

 מסכתא דפסחא פר' ט  -בא  |מכילתא דרבי ישמעאל  .2
. ולא יעשה נכרי מלאכתךכל מלאכה לא יעשה בהם. לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, 

ר כן או אינו אלא לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ויעשה נכרי מלאכתך? אתה אומ
לא תעשה  -ת"ל: ששת ימים תעשה מלאכה וגו', הא למדת וכל מלאכה לא יעשה בהם 

  אתה, ולא יעשה חברך, ולא יעשה נכרי מלאכתך.

 :)=איסור דרבנן( מהגמרא בשבת שהאיסור הוא מדרבנן, משום שבות בשונה מכך, משמע

 מסכת שבת דף קנ עמוד א  |בבלי תלמוד  .3
 משנה. לא ישכור אדם פועלים בשבת, ולא יאמר אדם לחבירו לשכור לו פועלים. 

גמרא. )פשיטא( מאי שנא הוא ומאי שנא חבירו? אמר רב פפא: חבר נכרי. מתקיף לה 
וכבר סתמה רבי למתניתין: נכרי שבא לכבות אין אומרים  :רש"י) רב אשי: אמירה לנכרי שבות?

 לו כבה(...

 אם איסור אמירה לנכרי הוא מדאורייתא או מדרבנן.נחלקו הראשונים 

 :הלימוד במכילתא מהפסוק הוא אסמכתאשסבר שהאיסור הוא מדרבנן, ו רמב"ןה

 שמות פרק יב פסוק טז  |רמב"ן  .4
 ביום לא כלל נכרי של מלאכה על בתורה מוזהרים אנו איןואם אחרים הללו נכרים, 

, כמו שאמרו שלנו האמירה עם מדבריהם שבות בה שיש לאא, בשבת ולא טוב
 אמירה לנכרי שבות )שבת קנ א(, וזה דבר מבואר בגמרא.

אבל מצאתי במכילתא )כאן( כל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה, ולא יעשה 
ובודאי היא אסמכתא בעלמא שבאו לאסור חברך, ולא יעשה נכרי מלאכתך... 

 ...ו, וסמכו אותה למקרא הזהמדבריהם אמירה במלאכת שלנ
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 :היראים שאיסור אמירה לנכרי הוא מן התורהלעומתם, סבר 

  דש| סימן  4ספר יראים .5
תניא במכילתא כל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא 

למדנו מכאן שאסור לישראל להניח העובד כוכבים יעשה העובד כוכבים מלאכתך. 
 . טוב בין בשבת מדאורייתא לעשות מלאכתו בין ביום

 :שער הציוןוביאר זאת ן, מדרבנ הואשאיסור אמירה לנכרי  האחרוניםלהלכה, פסקו 

 סימן רמג ס"ק ז  |ער הציון ש .6
עיין בית יוסף בסוף סימן רמ"ד מה שכתב על המכילתא בשם הסמ"ג, דספוקי מספקא לה אולי 

. ועיין ברמב"ן שכתב גם כן רבנןאבל מכל הפוסקים משמע דהוא רק מדהוא דרשא גמורה... 
ותיו על המכילתא דנוסחא העיקרית היא הגהדנוסחא מוטעית היא במכילתא, וכן הסכים הגר"א ב

 כמו שהועתק בילקוט, וממילא מפורש בהדיא דאין בו איסור דאורייתא:

 הטעמים לאיסור אמירה לנכרי 
 נחלקו הראשונים בטעם איסור אמירה לנכרי:

ים שונים בשני מקומות שונים, האחת במסכת שבת והשניה במסכת עבודה הביא שני טעמ רש"י
 זרה:

 של ישראל. שליחטעם האיסור הוא משום שהנכרי נחשב כ .א

, ומביאה הגמרא שהתירו לו לתת )ארנק( הגמרא דנה באדם שנכנסה שבת בעודו בדרך, ויש עליו כיס
 את הכיס לנכרי כדי שלא יעבור על איסור טלטול בשבת.

 | מסכת שבת דף קנג עמוד א בבלי תלמוד  .7
 משנה. מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי... 

גמרא. מאי טעמא שרו ליה רבנן למיתב כיסיה לנכרי? קים להו לרבנן דאין אדם מעמיד 
 עצמו על ממונו, אי לא שרית ליה אתי לאיתויי ארבע אמות ברשות הרבים.

 הסביר רש"י את קושיית הגמרא:

 רש"י | שם .8
 לישאנו בשבת. שלוחווהרי הוא  -עמא שרי ליה למיתב לנכרי מאי ט

                                                        
תלמידיו הגדולים של רבינו  ונמנה עם מבעלי התוספות, נו אחדהי ,חי בצרפת במאה הי"ב ,ר' אליעזר ממיץ ]הרא"ם[ 4

אים', שאותו כתב בזקנותו, שם הוא עוסק במניין המצוות ובפרטיהם, כתב כמה קבצים מלבד 'ספר יר והרשב"ם. תם
 של התוספות והיה לרבם של כמה מבעלי התוספות. 
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